
 

1 z 2 
 

Aktualizováno 5.5.2020 

Aktuální stav je možné sledovat na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Celosvětový update je uváděn zde.  

12.3. do 17. 5. byl pro Českou republiku vyhlášen nouzový stav. Mezi opatření, která v jeho rámci byla 

přijata patří: 

• 20.4. oznámila vláda České republiky plán rozvolňování bezpečnostních opatření a 

znovuotevření některých provozů, otevření dalších obchodů a služeb bude následovat; 

• Od 11.5. je povoleno konání eventů s účastí do 100 osob (za podmínky dodržení 

striktních hygienických opatření) 

• Od 19.3. platí zákaz vycházení bez ochrany obličeje (respirátoru, roušky či šátku atp.); 

• Česká republika zastavila výdej víz pro cizince; 

Na všech letištích v ČR, i v hromadné dopravě jsou dostupné informační cedule a letáky, 

s informacemi, jak se chránit proti koronaviru. Letiště Václava Havla vyhradilo speciální krizový tým 

pro řízení aktuální situace, který úze spolupracuje se všemi zdravotnickými autoritami ČR a postupuje 

dle jejich aktuálních nařízení. Až do odvolání byla pozastavena letecká spojení České republiky 

s oblastmi v severní Itálii a Jižní Koreji. Letecká doprava do ostatních zemí byla výrazně snížena. 

Byl navýšen počet stojanů s dezinfekcí na letištích, nádražích a v dalších veřejných prostorách. 

V pražské hromadné dopravě se nyní dveře otevírají na každé zastávce automaticky, bez nutnosti 

stisknutí tlačítka.  

S účinností od 11. května (doba prodloužena) platí úplný zákaz pořádání divadelních, hudebních, 

filmových a dalších uměleckých představení. Sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, 

tanečních, tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění. Výstav, slavností, poutí, ochutnávek, 

trhů a veletrhů, a to jak veřejných, tak soukromých.  

Od 11.5. je možné pořádat eventy s účastí do 100 osob (nutnost dodržování striktních hyg. opatření) 

Monitorujeme aktuální situaci a informujeme pořadatele všech akcí, kterých se dotýká aktuální zákaz 

pořádání eventů. 

V současné době pracuje tým Cubexu z domova, aby zamezil možnému šíření nemoci v pracovním 

prostředí. 

Pro následující eventy jsme vybaveni dezinfekcí, kterou na vyžádání poskytneme pořadatelům akcí. 

K dispozici zdarma poskytneme také teploměry pro testování účastníků.  

Zároveň jsme zajistili častější čištění a dezinfekci celých prostor.  

Náš cateringový partner, společnost In Catering, se řídí všemi aktuálními nařízeními s přihlédnutím na 

zvýšenou informovanost a hygienu. Provádí pravidelná měření teploty všech zaměstnanců.   

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data_18455_4122_1.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
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Nejdůležitější je dodržovat standardní hygienické procedury a řídit se nařízeními Světové zdravotnické 

organizace a vlády České republiky. Doporučujeme sledovat aktuální situaci, aktualizace doporučení 

a nařízení se mění každým dnem. 

Případné požadavky na přesun či zrušení potvrzených akcí řešíme individuálně. Kontaktujte náš tým. 

Pro aktuální informace, se můžete obracet na hygienickou stanici hl. města Prahy, na tel. čísle: 

+420 724 810 106, nebo 725 191 367. Obě linky jsou v provozu každý den od 9:00 do 20:00 hodin. 

 

 

 


