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Shrnutí
Tato práce nabízí přehled, jak jsou pandemická opatření upravena a uplatňována v Rakousku.
Přehled vynechává záležitosti školství, které je založeno na jiných zákonech a má odlišný ústavní
a právní základ, stejně jako záležitosti hospodářských náhrad, soustřeďuje se zejména
na lidskoprávní aspekty – tedy svobodu pohybu a různé doklady, očkování, nošení respirátorů
apod.
Z hlediska České republiky je zajímavý zejména Kovidový zákon, který se odlišuje
od pandemického zákona České republiky následujícími významnými vlastnostmi:


Kovidový zákon je podstatně podrobnější, než je zákon český. Tím se částečně zabraňuje
tomu, že jsou exekutivní opatření úspěšně napadána u soudů. Pokud je zmocnění
v zákoně dostatečně podrobné a určité, není důvodu pak prováděcí předpis, který na ně
navazuje, rušit.



S tím souvisí i další rys Kovidového zákona, kterým je stálá kontrola prováděcího
zákonodárství prostřednictvím operativního oznamování vyhlášek Hlavnímu výboru
Národní rady (dolní komora rakouského parlamentu).



S kontrolou prováděcího zákonodárství souvisí to, že podstatné materiály Koronové
komise musí být uveřejňovány, čímž se posiluje oficiální význam Koronové komise a
nevzniká nežádoucí zmatek v poradních orgánech na úrovni exekutivy.



Nejdůležitější výhodou Kovidového zákona ve srovnání s pandemickým zákonem ČR je
zavedení zřetelné flexibility mezi doklady prokazujícími nízké epidemiologické riziko.
Zákon umožňuje, aby vyhláška operativně určila, které doklady jsou pro které účely
přípustné, a to na základě nejnovějších vědeckých poznatků, průběhu epidemie a
v proporcionalitě s nebezpečím rozšíření nákazy a zejména s ohrožením fungování
zdravotnického systému. Všechny tyto ukazatele jsou v Kovidovém zákoně výslovně
upraveny.



Významným rozdílem jsou rakouská ustanovení týkající se spolupráce úřadů, kdy
ke kontrole a sankcionování opatření jsou výslovně oprávněny i jiné orgány než orgány
zdravotnictví, výslovně je rovněž stanoveno, které doklady a údaje mohou být
kontrolovány a zda mohou být zpracovány.
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Rakouský pandemický (kovidový) zákon
Vznik zákona
Rakouský Kovidový zákon – zákon o opatřeních k zabránění rozšíření covidu-19
(COVID-19-Maßnahmengesetz, zkratka COVID-19-MG) byl přijat v březnu r. 2020, naposledy byl
změněn 22. 10. 2021, změna vstoupila v účinnost 23. 10. 2021, tedy až při současné vlně pandemie
v Rakousku. Účinnost Kovidového zákona byla posunuta do konce června 2022.
Zákon platí (podobně jako v ČR) paralelně s epidemickým zákonem, který byl přijat původně už
v r. 1950 (dále je označován zkratkou EpiG) a byl také během pandemie vícekrát pozměněn.
První znění Kovidového zákona – březen 2020
V březnu 2020 byl Kovidový zákon přijat jako relativně krátký zákon, který byl přijat na základě
poslanecké iniciativy po mimořádně rychlém jednání Národní rady. Důvodem bylo ujasnění a
upřesnění některých základních pojmů v tehdejší prováděcí legislativě a ústavní kontrola řízení
pandemie, která byla dosud řízena prostřednictvím exekutivních opatření a na základě
epidemického zákona.
Kontrola vyhlášek přijímaných na základě Kovidového zákona
Na základě prvního znění Kovidového zákona byla úředně vytvořena exekutivní Koronová komise,
která pracovala už před přijetím zákona a jejíž pravomoc nebyla původně žádným zákonem
upravena. Koronová komise je v praxi složena z odborníků, jmenovaných ministrem, a slouží
k posouzení opatření, která jsou postupně přijímána. Zákon nestanoví, jakou odbornost mají
členové komise mít. Důležité bylo, že byla přímo zákonem stanovena povinnost zveřejnit důvody,
které vedly Koronovou komisi k prováděcím předpisům podle Kovidového zákona (vyhláškám
ministra).1 Tím došlo k podstatnému ztransparentnění systému legislativy. V současnosti je
Koronová komise složena z 9 odborníků, kteří zastupují spolkové země, z 5 odborníků zastupujících

1

Zde jsou k dispozici doporučení Koronové komise. https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/empfehlungender-corona-kommission/. Poslední doporučení včetně odborných podkladů je přístupné zde: https://coronaampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/Kommission_20211118_Sitzungsergebnis.pdf, oboje ze dne 25. 11. 2021.
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spolek a dalších 5 odborníků jmenovaných ministrem. Jednací řád komise2 stanoví, které instituce
odborníky vysílají. Koronová komise zveřejňuje kromě jednotlivých doporučení i stálá kritéria,
kterými se při své doporučující práci řídí.3
Rozhodnutí Spolkového ústavního soudního dvora ohledně Kovidového zákona a prováděcích
vyhlášek
Spolkový ústavní soudní dvůr (dále jen ús) se návrhy na zrušení Kovidového zákona popř. vyhlášek
zabýval v srpnu 20204, jeho rozhodnutí je tedy třeba vztáhnout k právnímu stavu před zářijovou
novelou Kovidového zákona 2020. Kovidový zákon byl potvrzen jako slučitelný s rakouskou
ústavou. Ve vyhláškách byly shledány určité problémy a byly částečně prohlášeny za překračující
zmocnění dané v Kovidovém zákoně, zejména v oblasti svobody pohybu, čímž byly protizákonné
(už neplatily, takže nemohly být zrušeny). Rozhodnutí ús tak vyvolala nutnost změny Kovidového
zákona, ve kterém by byla zmocnění pro vyhlášku ohledně svobody pohybu upřesněna. Novela
Kovidového zákona byla přijata v září 2020 (viz níže).
Některá rozhodnutí přijal ús i poté, kdy nabyla účinnosti zářijová novelizace Kovidového zákona.
Nápor na ús prostřednictvím ústavních stížností je mimořádný, většina stížností je však odmítána.
Zářijová novela 2020 a kontrola prováděcí legislativy Hlavním výborem Národní rady
Kovidový zákon byl významně novelizován v září 2020 (BGBl. 104/2020), kdy byla podstatně
posílena zmocnění vůči vyhlášce v oblasti práv týkajících se vstupu do provozoven a prostorů a
provozů včetně dopravy. Zároveň byla zavedena kontrola této části legislativy Hlavním výborem
Národní rady (nikoliv plénem), pro vydání vyhlášky zákon vyžaduje souhlas Hlavního výboru. Pokud
hrozí nebezpečí z prodlení, není nutný předchozí souhlas Hlavního výboru, ale postačí oznámení
Hlavnímu výboru do 4 dnů od schválení vyhlášky. (Pokud se jedná o regionální opatření, postačí
souhlas hejtmana popř. okresního správního úřadu.)
Pokud se týká lidských práv v rámci svobody pohybu, uvedených v § 6 Kovidového zákona, tedy
o tzv. lockdowny (zákazy opuštění prostoru bydliště), i zde je ministerská vyhláška zmocněna
k použití nejpřísnějších opatření. I zde je však třeba souhlasu Hlavního výboru Národní rady.
Důležitým systémem pro zachování co nejkratší doby trvání drakonických opatření je ustanovení
týkající se délky trvání omezení. Je stanoveno, že vyhláška stanovící zákaz vstupu do prostorů a
provozoven může trvat nejdéle 4 týdny, poté přestává automaticky platit. Ohledně lockdownu
(§ 6) je stanoveno, že může trvat nejdéle 10 dní, poté přestává platit. Není sice zakázáno, aby bylo
obojí vyhláškou i vícekrát prodlouženo, ale jde o významný nástroj pro přezkoumání stavu
pandemie.
Systém 3G a jeho diverzifikace
Novela Kovidového zákona v lednu 2021 (BGBl. 23/2021) zavedla regulaci vstupních podmínek
(systém 3G) pro provozy a další prostory včetně dopravy, pro detaily formulace vstupních
podmínek a pro použití dokladů byla opět zmocněna vyhláška ministerstva. Systém 3G operuje
s pojmem „nízkého epidemiologického rizika“, kterého mělo být dosaženo prostřednictvím
různých nástrojů, tedy prostřednictvím očkování popř. testování.

2

https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/GO%20der%20Corona%20Kommission.pdf, dne 25. 11.
2021
3
https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/.
4
VfGH-Entscheidung G 202/2020 ua. vom 14. Juli 2020, VfGH-Entscheidung V 411/2020 vom 14. Juli 2020, VfGHEntscheidung V 363/2020 vom 14. Juli 2020).
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Vysvětlení 3G zkratek:
2G: geimpft oder genesen: očkován nebo absolvoval nákazu
2G+: geimpft oder genesen und zusätzlich ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist: očkován
nebo (absolvoval nákazu plus PCR)
2,5G: geimpft, genesen oder PCR-getestet: Očkován nebo absolvoval nákazu nebo testován PCR
3G: geimpft, genesen oder ein negativer Test (PCR-Test oder behördlicher Antigentest): očkován
nebo absolvoval nákazu nebo negativní test buď PCR nebo antigen.
Detaily – lhůty po očkování, lhůty ohledně testování a způsob prokázání absolvování nákazy
upravuje na základě zákona vyhláška.
Systém 3G umožnil upustit od jednotného konceptu nízkého epidemiologického rizika - umožnil
svou koncepcí diverzifikaci mezi lidmi s různými doklady dokládajícími nízké epidemiologické riziko
– tedy diverzifikaci mezi očkovanými, těmi, kdo absolvovali nákazu, a testovanými (různými testy),
což výslovně upravuje § 5a. Bylo to potřebné proto, že se ukázalo, že diverzifikované použití
dokladů o očkování nebo absolvování infekce nebo testování pro vstup do prostorů může
významně zabránit šíření pandemie a zároveň zvýšit proočkovanost obyvatelstva a tím zmenšit
nebezpečí vzniku a rozvoje dalších vln pandemie.
Poslední novela Kovidového zákona
Poslední novela zákona byla přijata 22. 10. 2021, systém regulace ale nebyl podstatně pozměněn,
zejména nebyl pozměněn systém kontroly prostřednictvím Hlavního výboru Národní rady a systém
vydávání vyhlášek ministerstva odpovědného za zdravotnictví. Vyhlášky se musí vždy vydávat
podle současného stavu pandemie, proporcionálně k nebezpečí, což zákon výslovně stanoví.
Překlad zákona5
Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
(COVID-19-Maßnahmengesetz – COVID-19-MG) BGBl. I 12/2020
Spolkový zákon o opatřeních k zabránění šíření Covidu-19
Oblast působnosti a obecná ustanovení
§ 1.(1) Tento spolkový zákon zmocňuje regulovat vstup a vjezd do obchodních prostor,
na pracoviště, do domovů pro seniory a domů pečovatelských služeb, jakož i do pobytových
zařízení pro osoby se zdravotním postižením, na „určená místa“ a „veřejná místa“ v celém rozsahu,
dále regulovat používání dopravních prostředků, dále regulovat režim setkávání a dále regulovat
pravidla vycházení, ve formě zdravotně-policejních opatření sloužících k zamezení šíření COVID-19.
(2) Za vstup ve smyslu tohoto spolkového zákona se považuje i setrvání.
(3) Určená místa ve smyslu tohoto spolkového zákona jsou stanovená veřejná a stanovená
soukromá místa s výjimkou soukromých obytných prostorů.
(4) Veřejná místa ve smyslu tohoto spolkového zákona jsou ta, do kterých může vstupovat nebo
vjíždět předem neurčená skupina osob.

5

Překlad zpracovala autorka studie, s částečnou pomocí automatického překladače. Pro roušku či respirátor v rámci
zákona autorka zvolila slovo „maska“. Vyhláška přeložená níže používá slovo maska pro respirátor třídy 2.
Pro „nařízení“ (Verordnung) ministerstva je použit pojem vyhláška.
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(5) Podle tohoto spolkového zákona jsou přípustné zejména tyto položky regulace:
1. pravidla odstupu,
2. povinnost nosit mechanický ochranný prostředek zakrývající oblast úst a nosu,
3. jiná ochranná opatření, jako jsou organizační nebo prostorová opatření,
4. preventivní opatření, čímž se rozumí pravidla plánování práce a další přizpůsobení podmínek,
sloužící zabránění šíření COVID-19,
5. předkládání dokladů o nízkém epidemiologickém riziku (odst. 5a) při
a) vstupu a vjezdu do provozovny za účelem nákupu zboží nebo užívání služeb (§ 3 odst. 1
bod 1), používání dopravních prostředků (§ 3 odst. 1 bod 3), při vstupu a vjezdu do určených
míst (§ 4 odst. 1 bod 1), s výjimkou provozoven, dopravních prostředků nebo určených míst,
do kterých se vchází, jezdí nebo se používají k zajištění základních potřeb každodenního
života,
b) vstupu a vjezdu na pracoviště (§ 3 odst. 1 bod 2), kde nelze vyloučit fyzický kontakt s jinými
osobami,
c) vstupu do domovů důchodců a domů pečovatelských služeb a pobytových zařízení
pro osoby se zdravotním postižením (§ 4a odst. 1) a
d) účasti na setkáních (§ 5).
Pokud tomu nebrání epidemiologické požadavky, lze stanovit u dětí a mladistvých do 16 let,
v případě potřeby ještě odstupňovaných podle různých věkových skupin, jakož i u osob,
u kterých nelze ze zdravotních důvodů stanovit nízké epidemiologické riziko, že na ně mohou
být kladeny nižší požadavky nebo že jsou osvobozeny od povinnosti předkládat doklady.
(5a) O nízké epidemiologické riziko ve smyslu odst. 5 č. 5 se jedná, pokud jde o osoby
1. očkované proti COVID-19,
2. s testem provedeným na infekci SARS-CoV-2 s negativním výsledkem testu,
3. s testem potvrzujícím přítomnost protilátek proti infekci SARS-CoV-2, nebo
4. s dokladem o uzdravení nebo s lékařským potvrzením o absolvování SARS-CoV-2 nebo
dokladem o izolaci vydaným z důvodu infekce adresáta SARS-CoV-2,
u nichž - podle stavu vědeckého výzkumu - lze předpokládat, že pravděpodobnost dalšího šíření
COVID-19 je snížena.
Mezi skupinami osob uvedenými v č. 1 až 4 lze rozlišovat v závislosti na aktuální epidemiologické
situaci, pokud lze podle vědeckého stavu předpokládat, že existují rozdíly v prevenci šíření COVID-19.
Pokud je to epidemiologicky nezbytné, mohou být vedle dokladů v č. 1, 3 a 4 vyžadovány ještě
doklady o nízkém epidemiologickém riziku podle č. 2.
(5b) Nad rámec úpravy podle odst. 5 č. 5 lze pro skupiny osob podle odst. 5a č. 1 až 4 stanovit výjimky
na základě tohoto spolkového zákona, pokud lze podle stavu vědeckých poznatků předpokládat, že
pravděpodobnost dalšího šíření SARS-CoV-2 je výrazně snížena, pokud zejména existuje
1. jen zbytkové riziko infekce jiných osob virem SARS-CoV-2, které lze přijmout v souvislosti
s příslušným omezením,
2. zajištění účinné kontroly dodržování platných omezení,
3. zajištění účinného plnění povinností, jejichž porušení je trestáno správními orgány v souladu
s § 8 odst. 3, 4 a 5a
4. zajištění ochoty osob povinných dodržovat platná omezení.
Za účelem zohlednění těchto požadavků může být použití výjimky podmíněno rovněž splněním
předpokladů, které jsou méně omezující ve srovnání s příslušným omezením, z něhož je výjimka
učiněna.
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(5c) Spolkový ministr odpovědný za zdravotní péči stanoví vyhláškou podrobnější ustanovení o:
1. požadavcích, které mají být kladeny na očkování a na testy, které mají být provedeny,
zejména s ohledem na interval, kvalitu a způsob provádění,
2. způsobu diagnostiky infekce SARS-CoV-2,
3. lhůtách, ve kterých lze v případech uvedených v odst. 5a č. 1 až 4 považovat za nízké
epidemiologické riziko, a
4. pro stanovení formy a obsahu dokladů, které je nutno mít, je možné odpovídajícím způsobem
stanovit rozdílné údaje v závislosti na jednotlivém důvodu nízkého epidemiologického rizika,
nicméně musí být poskytnuty všechny údaje o vydavateli dokladu, o důvodu nízkého
epidemiologického rizika a souvisejících skutečnostech, jakož i o jménu a datu narození osoby.
(5d) Osoby, které jsou podle vyhlášky na základě odstavce 5 č. 5 povinny prokázat nízké
epidemiologické riziko, musí být po celou dobu svého pobytu v místě nebo na setkání, na které se
vztahuje příslušná povinnost, vybaveny dokladem nebo případně lékařským potvrzením
o existenci zdravotních důvodů ve smyslu poslední věty odstavce 5c, které je pro ně relevantní,
ve spojení s doklady, které jsou pro ně relevantní, nebo případně lékařským potvrzením o existenci
zdravotních důvodů ve smyslu poslední věty odstavce 5c podle vyhlášky přijaté podle tohoto
ustanovení a prokázat se jím a předložit jej na vyžádání
1. úřadu,
2. orgánu veřejné bezpečnostní služby a
3. osobě, která má odpovědnost v případě jiné správní trestní odpovědnosti v souladu
s § 8 odst. 3, 4 a 5a, že v oblasti její činnosti budou zachovávána platná omezení,
Orgány a osoby uvedené v č. 1 až 3 jsou oprávněny ověřit doklady ohledně osobních údajů
potřebných pro identifikaci (jméno a příjmení a datum narození) za účelem ověření totožnosti.
Ofocení ani uchovávání dokladů a osobních údajů obsažených v dokladech a zpracování údajů
shromážděných v souvislosti s ověřením totožnosti osob uvedených v č. 3 nejsou povoleny. To
platí i pro osvědčení podle § 4b odst. 1 zákona o epidemii z roku 1950 (EpiG), BGBl. č. 186/1950.
(5e) Osvědčení uvedená v § 4b odst. 1 č. 1 vydaná podle EpiG mohou sloužit jako doklad nízkého
epidemiologického rizika.
(5f) Doklady o nízkém epidemiologickém riziku mohou obsahovat údaje uvedené v § 4c odst. 1,
§ 4d odst. 1 a § 4e odst. 1 EpiG 1950.
(6) Požadavky tohoto spolkového zákona stanoví typy určených míst a dopravních prostředků.
(7) Posouzení epidemiologické situace je založeno zejména na těchto kritériích:
1. Přenositelnost měřená nově se objevujícími případy COVID-19 a klastry,
2. Analýza klastrů, měřená počtem případů s objasněným zdrojem,
3. Zdroje a kapacity ve zdravotnictví s přihlédnutím k současnému využití stávajících kapacit
nemocnic a současné obsazenosti na běžných jednotkách intenzivní péče,
4. Provedené testy SARS-CoV-2, včetně poměru pozitivních osob,
4a. Proočkovanost obyvatelstva, a zejména členů skupin obyvatelstva, které mají podle
dostupných údajů nadprůměrné riziko závažných průběhů onemocnění s následnou potřebou
hospitalizace nebo intenzivní lékařské péče,
4b. Výskyt a šíření variant viru s výrazně zvýšenou přenositelností a/nebo významně zvýšenou
pravděpodobností závažné progrese onemocnění a
5. Regionální zvláštnosti, jako je nadměrný příliv ne-místních lidí, zejména cestovní ruch a
pendlerství.
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(8) Ve vyhlášce vydané na základě tohoto spolkového zákona může být s ohledem
na epidemiologickou situaci provedeno označení rizikových stupňů a opatření mohou být spojena
s klasifikacemi rizik ("systém semaforu").
Corona-Komission (Koronová komise)
§ 2. (1) Na Spolkovém ministerstvu sociálních věcí, zdravotnictví, péče a ochrany spotřebitele se
zřizuje poradní výbor (Corona-Kommission), který bude poskytovat poradenství spolkovému
ministrovi pro sociální věci, zdraví, péči a ochranu spotřebitele posuzování epidemiologické situace
v souladu s § 1 odst. 7.
(2) Doporučení Koronové komise se zveřejňují na internetových stránkách spolkového ministra
odpovědného za zdraví. Nadto musí být uveřejněno i podstatné odůvodnění.
Vstup a vjezd do provozoven a pracovních míst, jakož i používání dopravních prostředků
§ 3. (1) V případě výskytu onemocnění COVID-19 může vyhláška ohledně vstupu a vjezdu nařídit,
v rozsahu nezbytném k zabránění rozšíření COVID-19, regulaci
1. vstupu a vjezdu do stálých provozoven nebo pouze do určených stálých provozoven
za účelem pořízení zboží nebo využívání služeb,
2. vstupu a vjezdu na pracoviště nebo pouze na určená pracoviště podle § 2 odst. 3 zákona
na ochranu zaměstnanců (ASchG) pro osoby, které tam mají pracovní úkoly,
3. použití dopravních prostředků nebo pouze určených dopravních prostředků.
(2) Nařízení uvedené v odstavci 1 může v souladu s epidemiologickým stavem stanovit počet a
v jakém čase nebo za jakých podmínek mohou být stálé provozovny nebo pracoviště nebo
dopravní prostředky zapsány a používány. Kromě toho může být zakázán vstup a vjezd
do obchodních prostorů nebo pracovišť, jakož i používání dopravních prostředků, pokud
nepostačují mírnější opatření.
Vstup a vjezd na určená místa a veřejná místa v plném rozsahu
§ 4. (1) V případě výskytu COVID-19 v rozsahu nezbytném k zabránění šíření COVID-19 může být
vyhláškou regulována možnost vstoupit a vjíždět na
1. určená místa, nebo
2. veřejná místa v plném rozsahu.
(2) Vyhláška uvedená v odst. 1 může v souladu s epidemiologickou situací určit, v jakém čase nebo
za jakých podmínek mohou být tato místa navštěvována nebo do nich povolen vjezd. Kromě toho
může být zakázán vstup a vjezd na určená místa podle odst. 1 č. 1, avšak nikoli na veřejných
místech v plném rozsahu podle odst. 1 č. 2.
Vstup do domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou, jakož i do lůžkových pobytových
zařízení pomoci zdravotně postiženým
§ 4a. (1) V případě výskytu COVID-19 může být regulován vyhláškou vstup osob do prostorů péče
o osoby se zdravotním postižením, do domovů důchodců a do lůžkových pobytových zařízení,
pokud je to nezbytné k zabránění šíření COVID-19.
(2) Vyhláška uvedená v odst. 1 může v souladu s epidemiologickým stavem určit, v jakém čase
nebo za jakých podmínek mohou být tato místa omezena. Kromě toho může být vstup do těchto
míst zakázán, pokud nepostačují mírnější opatření.
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Setkávání
§ 5. (1) V případě výskytu onemocnění COVID-19 mohou být s výhradou odstavce 2 regulována
setkání osob z různých domácností v rozsahu nezbytném k zabránění šíření onemocnění COVID-19.
(2) Regulace podle odst. 1 nesmí omezovat setkání méně než pěti osob z méně než tří domácností
plus šesti nezletilých dětí těchto osob a nezletilých osob, vůči nimž tyto osoby vykonávají stávající
povinnosti dohledu.
(3) Regulace podle odst. 1 musí rozlišovat na základě povahy, rozsahu a účelu setkávání, podle
provozu místa stejně jako podle stupně osobních vztahů osob.
(4) Regulace setkávání podle odst. 1 mohou:
1. být podmíněny dodržováním určitých podmínek nebo povinností, nebo
2. být omezeny z hlediska počtu osob, nebo
3. podléhat oznamovacímu nebo povolovacímu požadavku, nebo
4. být omezeny na určité skupiny osob nebo profesní skupiny.
V žádném případě nelze regulaci podle č. 3 a 4 nařídit pro setkání v soukromých obytných místech.
V případě potřeby se opatření uvedená v č. 1 až 4 přijmou vedle sebe. Nejsou-li opatření uvedená
v č. 1 až 4 dostatečná, mohou být setkání zakázána.
(5) Podmínky nebo povinnosti ve smyslu odst. 4 č. 1 nesmí zahrnovat automatizované trasování,
to se nevztahuje na trasování podle § 5c EpiG (186/1950).
(6) Omezení skupin osob nebo profesních skupin podle odst. 4 č. 4 nesmí být založeno
na rozlišování pohlaví, zdravotního postižení, etnického původu, věku, náboženského vyznání, víry,
sexuální orientace nebo na příslušnosti do rizikové skupiny COVID-19 podle § 735 odst. 1 ASVG.
(7) Je-li přijata nebo změněna regulace vyhláškou podle odst. 1, což má za následek, že setkání se
již nemůže uskutečnit, povolení, které již bylo uděleno, nelze po dobu platnosti této právní situace
uplatnit. Odchylně může vyhláška stanovit, že stávající povolení mohou být vykonávána v souladu
s pokyny vyhlášky, která nebyla v době udělení povolení platná a která jsou dostatečně stanovena.
V takovém případě se povolení považují za pozměněná v souladu s nařízením po dobu trvání nové
právní situace. § 68 odst. 3 ASVG zůstává nedotčen.
(8) Je-li vydána nebo změněna vyhláška podle odst. 1, což má za následek, že by povolení mohlo
být uděleno příznivějším způsobem pro organizátora setkání, nesmí orgán kvůli věci rozhodnuté
novou žádost o povolení zamítnout.
(9) Povolení k setkání může být uděleno ode dne zveřejnění vyhlášky podle odst. 1, je-li datum
konání setkání pozdější než datum vstupu vyhlášky v účinnost. V tomto případě povolení nabývá
účinku vstupem vyhlášky v účinnost.
Opuštění obytného prostoru
§ 6. (1) Je-li nezbytné zabránit šíření COVID-19, aby se zabránilo hrozícímu kolapsu lékařské péče
nebo podobným mimořádným situacím, a opatření podle §§ 3 až 5 nepostačují, lze vyhláškou
nařídit, že opuštění vlastního soukromého obytného prostoru je povoleno pouze pro určité účely.
Ne všechna opatření podle §§ 3 až 5 musí být vyčerpána, pokud pravidla opuštění obytného
prostoru jsou přiměřenějším prostředkem, když se přihlíží ke všem relevantním zájmům.
(2) Regulace opuštění obytného prostoru uvedená v odstavci 1 může být rovněž omezena na určitý
čas v závislosti na epidemiologické situaci.
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(3) Cíle podle odst. 1, pro které je opuštění vlastního soukromého obytného prostoru v každém
případě přípustné, jsou:
1. odvrácení bezprostředního ohrožení zdraví, života a majetku,
2. péče a pomoc osobám, které potřebují podporu, jakož i výkon rodinných práv a plnění
rodinných povinností,
3. pokrytí nezbytných základních potřeb každodenního života,
4. profesionální účely, pokud je to nezbytné,
5. pobyt venku pro fyzickou a duševní rekreaci.
Působnost
§ 7. (1) Vyhlášky podle tohoto spolkového zákona vydává spolkový ministr odpovědný
za zdravotnictví.
(2) Vyhlášku podle tohoto spolkového zákona může vydat zemský hejtman, nebyla-li vydána
vyhláška podle odst. 1 nebo jsou-li k vyhlášce podle odstavce 1 stanovena dodatečná opatření.
Vyhlášky podle § 6 vyžadují souhlas spolkového ministra odpovědného za zdravotnictví.
(3) Nařízení podle tohoto spolkového zákona může vydat okresní správní úřad, pokud nebyly
vydány vyhlášky podle odstavce 1 nebo 2 nebo jsou-li k vyhláškám podle odstavce 1 nebo 2
stanovena dodatečná opatření. Předpisy podle § 6 vyžadují souhlas zemského hejtmana.
(3a) Vyhlášku podle § 3 odst. 1 č. 1 může vydat starosta se souhlasem okresního správního úřadu
s ohledem na stanovení časů pro vstup nebo vjezd, nejsou-li vydány vyhlášky podle odstavců 1 až
3, popř. se stanoví dodatečná opatření k vyhláškám podle odst. 1 až 3.
(4) Ve vyhlášce resp. nařízení podle odst. 1 až 3 lze provést regionální rozlišení podle příslušné
epidemiologické situace.
(5) Vyhláška podle odst. 1 může zrušit vyhlášky podle odstavců 2 až 3a nebo jejich části. Vyhláškou
podle odstavce 2 lze zrušit vyhlášky nebo nařízení podle odstavce 3 a 3a nebo jejich části. Vyhláška
podle odstavce 3 může zrušit vyhlášky podle odstavce 3a nebo jejich části.
(6) Předpisy podle odstavců 2 až 3a musí být oznámeny před nabytím účinnosti spolkovému
ministrovi odpovědnému za zdravotnictví.
Sankční ustanovení
§ 8. (1) Kdo
1. vstoupí nebo vjede do provozovny nebo pracoviště nebo použije dopravní prostředek, pokud
je tam zakázáno vstupovat, vjíždět nebo používat podle § 3, nebo
2. vstoupí nebo vjede do místa, kam je vstup nebo vjezd zakázán podle § 4 nebo § 4a,
spáchá správní delikt a je potrestán pokutou až do výše 1 450 eur, v případě nezaplacení trestem
odnětí svobody až na čtyři týdny.
(2) Kdo
1. vstoupí nebo vjede do provozovny nebo místa výkonu práce v rozporu s předpoklady
stanovenými vyhláškou podle § 3 nebo podmínkami, které jsou mu uloženy, nebo použije
dopravní prostředek; v rozporu s podmínkami stanovenými vyhláškou podle § 3
2. vstoupí nebo vjede na místa uvedená ve vyhlášce podle § 4 nebo § 4a v rozporu s dobou,
předpoklady nebo podmínkami tam stanovenými,
spáchá správní delikt a je potrestán pokutou až do výše 500 eur, v případě nezaplacení trestem
odnětí svobody až na jeden týden.

Vybraná témata č. 23/2021

11

(3) Kdo jako vlastník provozovny nebo pracoviště, jako provozovatel dopravního prostředku, jako
provozovatel domova důchodců, domu pečovatelských služeb nebo pobytového zařízení
pro osoby se zdravotním postižením nebo jako povinný, na kterého se nevztahuje odstavec 1,
pokud jde o určená soukromá místa podle § 4, nezajistí, aby provozovna, místo výkonu práce,
dopravní prostředek, domov důchodců a domov pečovatelské služby nebo pobytové zařízení pro
zdravotně postižené nebo určené soukromé místo, kam je vstup nebo vjezd zakázán podle §§ 3 až
4a, byly uzavřeny, spáchá správní delikt a je potrestán pokutou až do výše 30 000 eur, v případě
nezaplacení trestem odnětí svobody až na šest týdnů.
(4) Kdo jako vlastník provozovny nebo pracoviště, jako provozovatel dopravního prostředku, jako
provozovatel domova důchodců, domu pečovatelských služeb nebo pobytového zařízení
pro osoby se zdravotním postižením nebo jako povinný, na kterého se nevztahuje odstavec 2,
pokud jde o určená soukromá místa podle § 4, nezajistí, aby se stálá provozovna, místo výkonu
práce, dopravní prostředek, domov pro seniory a pečovatelské zařízení nebo pobytové zařízení
pro zdravotně postižené nebo určené soukromé místo nedostaly do rozporu s počtem osob,
dobami, předpoklady nebo požadavky stanovenými vyhláškou podle §§ 3 až 4a, spáchá správní
delikt a je potrestán pokutou do 3 600 eur, v případě nezaplacení odnětím svobody až na čtyři
týdny.
(5) Kdo poruší vyhlášku přijatou podle § 6, dopustí se správního deliktu a bude potrestán pokutou
do 1 450 eur, v případě nezaplacení trestem odnětí svobody až na čtyři týdny.
(5a) Kdo
1. organizuje setkání a nerespektuje požadavek zákazu nebo povinnost povolení podle § 5 nebo
se zúčastní zakázaného či nepovoleného setkání, spáchá správní delikt a je potrestán pokutou
až do výše 1 450 eur, v případě nezaplacení trestem odnětí svobody až na čtyři týdny;
2. organizuje nebo se zúčastní setkání v rozporu s ostatními omezeními uvedenými v § 5 odst. 4,
dopustí se správního deliktu a bude potrestán pokutou až do výše 500 eur, v případě
nezaplacení odnětím svobody až do jednoho týdne;
3. organizuje setkání na komerčním základě a nerespektuje požadavek zákazu nebo povinnost
povolení podle § 5, spáchá správní delikt a je potrestán pokutou až do výše 30 000 eur,
při nezaplacení trestem odnětí svobody až na šest týdnů;
4. organizuje setkání na komerčním základě a nerespektuje ostatní omezení uvedená
v § 5 odst. 4 nebo nezajistí dodržování omezení uvedených v § 5 odst. 4, dopustí se správního
deliktu a bude mu uložena pokuta až do výše 3 600 eur, v případě nezaplacení trest odnětí
svobody až na čtyři týdny.
(6) Kdo v rozporu s § 9 odepře orgánům okresního správního úřadu, nebo odborníkům, s nimiž
konzultují, nebo orgánům veřejné bezpečnostní služby vstup nebo kontrolu, poskytnutí informací
nebo předložení dokladů souvisejících s dodržováním požadavků podle tohoto spolkového zákona,
spáchá správní delikt a bude potrestán pokutou až 1 450 eur, v případě nezaplacení odnětím
svobody až na čtyři týdny.
Kontrola
§ 9. (1) Okresní správní úřad a na jeho žádost orgány veřejné bezpečnostní služby v rámci své
podpůrné povinnosti podle § 10 mohou kontrolovat dodržování zákazů vstupu a podmínek vstupu,
jakož i omezení podle § 5 odst. 4 - také prostřednictvím kontrol na místě. Za tímto účelem jsou
orgány okresního správního úřadu, jimi pozvaní odborníci a orgány veřejné bezpečnostní služby
oprávněni kontrolovat provozovny, pracoviště, vstup do dopravních prostředků, domovů
pro seniory a domovů pečovatelské služby, jakož i pobytových zařízení pro zdravotně postižené,
určená místa a místa setkávání, jakož i kontrolovat všechny dokumenty, které souvisejí
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s dodržováním zákazů vstupu a požadavků podle tohoto spolkového zákona a omezení podle
§ 5 odst. 4 a k zajištění důkazů. Příslušný vlastník nebo povinná osoba musí orgánům okresního
správního úřadu, jimi pozvaným odborníkům a orgánům veřejné bezpečnostní služby umožnit
vstup a kontrolu, poskytnout jim potřebné informace a předložit potřebné doklady.
(2) Právo na přístup podle odstavce 1 se nevztahuje na soukromé obytné prostory a externí
pracoviště, která se nacházejí v soukromých obytných místnostech.
(3) Orgány dozoru podle §§ 24 a násl. zákona o bezpečnosti potravin a ochraně spotřebitele LMSVG, BGBl. č. 151/2005, orgány odpovědné za výkon živnostenských předpisů a orgány
inspekce práce v souvislosti se svými úředními úkoly mají pravomoc kontrolovat podle tohoto
spolkového zákona dodržování úpravy preventivních opatření na místě.
Zapojení orgánů veřejné bezpečnostní služby
§ 10. (1) Orgány veřejné bezpečnostní služby jsou povinny podporovat úřady a orgány odpovědné
podle tohoto spolkového zákona na jejich žádost při plnění jejich popsaných úkolů nebo za účelem
provedení plánovaných opatření, v případě potřeby s použitím donucovacích prostředků.
(2) Orgány veřejné bezpečnostní služby se následujícím způsobem podílejí na provádění tohoto
spolkového zákona a vyhlášek vydaných na základě tohoto spolkového zákona:
1. opatření k předcházení hrozícím správním deliktům,
2. opatření k zahájení a zajištění správního sankčního řízení a
3. sankcionování správních deliktů podle pravomocí příslušného orgánu (§ 50 VStG).
Za tímto účelem lze vstupovat do obchodních prostor, pracovišť s výjimkou soukromých obytných
prostor, dopravních prostředků, určených míst a míst setkávání s výjimkou soukromých obytných
prostor.
(3) Pokud, podle odborného posouzení příslušných zdravotnických orgánů přenosné nemoci a
možností jejího přenosu, hrozí v rámci podpory stanovené v odst. 1 pro orgány veřejné
bezpečnostní služby nebezpečí, kterému lze čelit pouze zvláštními ochrannými opatřeními, jsou
zdravotnické orgány povinny přijmout přiměřená ochranná opatření.
Konzultace Koronové komise
§ 11. Spolkový ministr odpovědný za zdravotnictví – s výjimkou případu nebezpečí z prodlení –
musí před vydáním vyhlášky podle tohoto spolkového zákona konzultovat Koronovou komisi.
Dohoda s Hlavním výborem Národní rady
§ 12. (1) Následující vyhlášky spolkového ministra odpovědného za zdravotnictví vyžadují souhlas
Hlavního výboru Národní rady:
1. Vyhlášky podle § 3 odst. 2 poslední věty, které zakazují vstup, vjezd nebo používání,
2. Vyhlášky podle § 4 odst. 2 věty poslední nebo podle § 4a odst. 2 věty poslední, které zakazují
vstup nebo vjezd,
3. Vyhlášky podle § 6.
(2) V případě nebezpečí z prodlení musí být do čtyř dnů od vydání vyhlášky podle odst. 1 dosaženo
souhlasu Hlavního výboru Národní rady.
(3) Ve vyhlášce podle § 3 odst. 2 poslední věty, § 4 odst. 2 poslední věty a § 4a odst. 2 poslední
věty, která zakazuje vstup nebo vjezd nebo používání, musí být stanoveno, že účinnost vyhlášky
končí nejpozději 4 týdny od nabytí účinnosti. Ve vyhlášce podle § 6 musí být upravena její účinnost
nejpozději do deseti dnů od nabytí účinnosti. Ve vyhlášce podle § 5 musí být upraveno, že její
platnost skončí nejpozději do čtyř týdnů od nabytí účinnosti. Pokud tato vyhláška upravuje
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setkávání více než 500 osob, pozbývá toto pravidlo účinnosti do dvanácti týdnů od nabytí
účinnosti. Pokud vyhláška upravuje setkání v soukromých obytných prostorech podle § 5, musí
pozbýt účinnosti do 10 dní od nabytí účinnosti.
(4) Nařízení spolkové vlády podle § 13 odst. 1 vyžadují souhlas Hlavního výboru Národní rady.
Vstup v účinnost
§ 13. (1) Tento spolkový zákon vstupuje v účinnost dnem zveřejnění a přestane platit 30. června
2022. Pokud to bude vzhledem k epidemiologické situaci naprosto nezbytné, může být jiné datum
vypršení tohoto spolkového zákona určeno nařízením spolkové vlády, které nesmí být účinné
po 31. prosinci 2022.
(1a) Odst. 2 znění spolkového zákona BGBl. č. 16/2020 vstoupí v účinnost ve znění ze dne
16. března 2020.
(2) Pokud byla vydána vyhláška podle § 3, ustanovení epidemického zákona z roku 1950, BGBl. č.
186/1950, o uzavření stálých provozoven se nepoužijí.
(3) Ustanovení epidemického zákona z roku 1950 zůstávají nedotčena.
(3a) Zákon o ochraně zaměstnanců (ASchG), BGBl. č. 450/1994, ve znění spolkového zákona č.
100/2018, a spolkový zákon o ochraně zaměstnanců – B-BSG, č. 70/1999, ve znění spolkového
zákona č. 153/2020, zůstávají nedotčeny. Provádění testů SARS-CoV-2 se považuje za zkoušku
pracovního zdraví v souladu s § 82 č. 5 ASchG a § 78 odst. 4 č. 6 B-BSG. Bez ohledu na § 82 Z 6
ASchG a § 78 Abs. 4 Z 7 B-BSG může být do období prevence zahrnuto i zavedení ochranných
očkování proti COVID-19 pro tlumení pandemie ze strany odborných lékařů (§ 82a ASchG a § 78
B-BSG) bez souvislosti s činností zaměstnanců. Spolkový ministr odpovědný za zdravotní péči může
vydat vyhlášku o paušální náhradě nákladů konfederací v souvislosti s testováním společností.
Zkoušky v souvislosti s provozními zkouškami jsou zdarma.
(4) Vyhlášky a nařízení založené na tomto spolkovém zákonu mohou být vydány před jeho vstupem
v účinnost, ale nesmí vstoupit v účinnost před ním.
(4a) Vyhlášky, které jsou založené pouze na nové verzi tohoto spolkového zákona, mohou být
vydány před novelizací spolkového zákona, ale nesmí vstoupit v účinnost před vstupem nových
zákonných ustanovení v účinnost.
(5) §§ 1, 2 a § 2a ve znění spolkového zákona BGBl. č. 23/2020 vstoupí v účinnost dnem
následujícím po vyhlášení.
(6) název § 1 až 11 včetně čísel, jakož i §§ 12 a 13 ve znění spolkového zákona č. 104/2020 vstoupí
v platnost dnem následujícím po vyhlášení; současně přestanou platit § 2a a jeho nadpis.
(7) § 9 ve znění spolkového zákona č. 138/2020 vstupuje v účinnost dnem následujícím
po vyhlášení.
(8) § 1 odst. 5, 5a až 5c, § 8 odst. 6 a § 12 odst. 3a a 4a, jakož i § 13 ve znění spolkového zákona
BGBl. č. 23/2021 vstupují v účinnost dnem následujícím po vyhlášení.
(9) § 1 odst. 5 č. 5, odst. 5a a § 3 odst. 1 č. 2 ve znění spolkového zákona BGBl. č. 33/2021 vstupují
v účinnost dnem následujícím po vyhlášení.
(9a) § 1 odst. 5 č. 5, § 1 odst. 5a až 5e stejně jako § 12 odst. 3a ve znění z. č. 80/2021 vstupují
v účinnost 19. 5. 2020.
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(10) § 1 odst. 1, 5, 5a až 5f a 7, § 3 odst. 1 č. 2, § 4a včetně nadpisu, § 5 včetně nadpisu, § 6, § 7
odst. 2 a 3, §§ 8 a 9, § 10 včetně nadpisu, a §§ 11 až 14 ve znění BGBl. I Nr. 90/2021 vstupují
v účinnost dnem následujícím po vyhlášení.
(11) § 13 odst. 1 ve znění spolkového zákona BGBl. č. 105/2021 vstupuje v účinnost dnem
následujícím po vyhlášení.
(12) § 1 odst. 5a až 5g, § 9 a § 11 odst. 3 ve znění spolkového zákona BGBl. č. 100/2021 vstupuje
v účinnost dnem následujícím po vyhlášení.
(13) § 5 odst. 4 a § 12 odst. 3 ve znění Spolkového zákona BGBl. I Nr. 143/2021 vstupují v účinnost
dnem následujícím po vyhlášení.
(14) § 1 odst. 5 č. 5, § 1 odst. 5a až 5f, § 7 odst. 3a, 5 a 6, § 12 odst. 3 a § 13 odst. 1 ve znění
spolkového zákona BGBl. I Nr. 183/2021 vstupují v účinnost dnem následujícím po vyhlášení;
zároveň ztrácejí účinnost § 1 odst. 5 č. 6 a § 1 odst. 5g.
Odpovědnosti
§ 14. Výkonem tohoto spolkového zákona je
1. ohledně § 13 odst. 3a první a druhá věta pověřen spolkový ministr práce spolu se spolkovým
ministrem odpovědným za zdravotnictví,
2. v ostatním je odpovědný spolkový ministr odpovědný za zdravotnictví.
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Vyhláška Spolkového ministra pro sociální záležitosti, zdraví, péči a ochranu spotřebitele, jíž
jsou upravena zvláštní opatření proti šíření COVID-19
Zde je přeložena rakouská vyhláška, vydaná 15. 11. 2021. Tato vyhláška už není v platnosti, neboť
byla nahrazena další vyhláškou. Úprava je však téměř shodná, s výjimkou toho, na koho se vztahuje
lockdown. Pro seznámení se se systémem rakouské úpravy je vyhláška instruktivní a dá se
očekávat, že po lockdownu začne platit jen s marginálními změnami.
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der
besondere Schutzmassnahmen die gegen Verbreitug von COVID 19 (5. COVID-19Schutzmaßnahmenverordnung), BGBl. II 465/2021
Překlad
Na základě § 3 odst. 1, 4 odst. 1, 4a odst. 1, 5 odst. 1 a 6 odst. 1 Kovidového zákona, BGBl. č.
12/2020, naposledy pozměněného BGBl. č. 183/2021 se po dohodě s Hlavním výborem Národní
rady stanoví:
Obecná ustanovení
§ 1. (1) Za masku ve smyslu této vyhlášky se považuje maska ochranné třídy FFP2 (dále jen maska
FFP2) bez výdechového ventilu nebo maska s alespoň ekvivalentním normovaným standardem.
(2) Jako doklady o nízkém epidemiologickém riziku ve smyslu této vyhlášky platí:
1. „Doklad 1G“: doklad o absolvování očkování za následujících podmínek centrálně schválenou
vakcínou proti COVID-19
a) druhé očkování, přičemž nesmí být očkováno před více než 360 dny a mezi prvním a
druhým očkováním musí uplynout alespoň 14 dní,
b) očkování od 22. dne po očkování v případě vakcín, u kterých je plánováno pouze jedno
očkování, přičemž to nesmí být očkováno před více než 270 dny,
c) očkování za předpokladu pozitivního molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2
alespoň 21 dnů před očkováním nebo prokázání protilátek před očkováním, přičemž
očkování nesmí být starší než 360 dnů, nebo
d) další očkování, přičemž nesmí být očkováno více než před 360 dny a mezi tímto a
očkováním ve smyslu písm. a) nebo c) musí být alespoň 120 dnů nebo očkováním podle písm.
b) nejméně 14 dnů.
2. „Doklad 2G“: Doklad podle č. 1 nebo
a) doklad o uzdravení z infekce SARS-CoV-2 za posledních 180 dní nebo lékařské potvrzení
o infekci SARS-CoV-2 za posledních 180 dní, která byla potvrzena molekulárně biologickým
testem nebo
b) propouštěcí zpráva, pokud byla vydána pro osobu, která byla prokazatelně infikována
SARS-CoV-2 v posledních 180 dnech před plánovaným testem;
3.„Doklad 2.5G“: doklad podle bodu 1 nebo 2 nebo doklad od autorizovaného orgánu
o negativním výsledku molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2, jehož vydání nesmí být
starší než 72 hodin;
4. „Doklad 3G“: doklad podle bodů 1 až 3 nebo doklad od autorizovaného orgánu o negativním
výsledku antigenního testu na SARS-CoV-2, jehož vydání nesmí být starší než 24 hodin.
(3) Doklad podle § 4 č. 1 školské covidové vyhlášky 2021/22 BGBL. II 374/2021 týkající se osob,
které mají všeobecnou povinnou školní docházku podle zákona o povinné školní docházce z roku
1985, BGBl. č. 76/1985, se rovná dokladu 2G. To platí v týdnu, ve kterém jsou aplikovány testovací
intervaly podle § 19 odst. 1 C-SchVO 2021/2022, včetně pátku, soboty a neděle tohoto týdne.
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(4) Doklady podle odstavce 2 musí být psány latinkou v němčině nebo angličtině nebo musí být
ve formě certifikátu podle § 4b odst. 1 EpiG, BGBl. č. 186/1950 .
(5) Stanoví-li tato vyhláška nezbytnost dokladu podle odstavce 2, musí být doklad platný po dobu
celého pobytu. Majitel stálé provozovny, osoba odpovědná za určené místo nebo osoba
odpovědná za setkání je oprávněna zjišťovat tyto osobní údaje dotčené osoby:
1. Příjmení,
2. Datum narození,
3. Platnost nebo doba platnosti dokladů a
4. Čárový kód nebo QR kód.
Kromě toho je oprávněn zjistit údaje pro zjištění totožnosti. Kopírování nebo uchovávání dokladů
a osobních údajů obsažených v dokladech není povoleno, s výjimkou zaznamenání kontaktních
údajů podle § 18, stejně jako zpracování údajů shromážděných v rámci procesu identifikace.
To platí obdobně i pro certifikáty podle § 4b odst. 1 EpiG.
(6) Je-li v této vyhlášce předepsán plán prevence COVID-19, musí být vypracován a zaveden
nejmodernější koncept pro minimalizaci rizika infekce SARS-CoV-2. Plán prevence COVID-19 musí
obsahovat zejména:
1. zvláštní hygienická opatření,
2. předpisy o tom, co dělat, pokud dojde k infekci SARS-CoV-2,
3. předpisy týkající se používání sanitárních zařízení,
4. příslušné předpisy týkající se konzumace potravin a nápojů,
5. předpisy pro směrování osob a regulace počtu osob,
6. předpisy týkající se ohraničujících opatření, jako jsou bariéry a podlahové značení,
7. požadavky na školení zaměstnanců ve vztahu k hygienickým opatřením a dohledu
nad prováděním testu na antigen SARS-CoV-2 pro osobní potřebu.
(7) Zmocněncem pro COVID-19 mohou být jmenovány pouze vhodné osoby. Předpokladem takové
vhodnosti je minimálně znalost plánu prevence COVID-19 a také místních podmínek a
organizačních procesů. Pověřenec pro COVID-19 je kontaktní osobou pro úřady a musí dohlížet
na implementaci plánu prevence COVID-19.
Regulace opuštění prostoru domácnosti
§ 2 (1) Aby se zabránilo šíření COVID-19 a zabránilo se kolapsu lékařské péče, opuštění vlastního
soukromého obytného prostoru a setrvání mimo soukromý obytný prostor je povoleno pouze
pro následující účely:
1. odvracení bezprostředního ohrožení života, zdraví a majetku,
2. péče a pomoc lidem, kteří potřebují podporu, jakož i výkon rodinných práv a plnění rodinných
povinností,
3. pokrytí nezbytných základních potřeb každodenního života, jako je zejména
a) kontakt s
aa) partnerem, který nežije ve společné domácnosti,
bb) jednotlivými nejbližšími příbuznými (rodiče, děti a sourozenci),
cc) jednotlivými pečovateli, se kterými je fyzický i nefyzický kontakt udržován zpravidla
několikrát týdně,
b)zásobování základním zbožím každodenního života,
c) vyhledání zdravotních služeb, očkování proti COVID-19 nebo provedení testu
na SARS-CoV-2,
d) pokrytí požadavku na bydlení,
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e) uspokojování základních náboženských potřeb, jako jsou návštěvy hřbitovů a individuální
návštěvy bohoslužebných míst, jakož i
f) péče o zvířata,
4. profesní a školicí účely, je-li to nezbytné,
5. pobyt venku o samotě, s osobami ze společné domácnosti nebo s lidmi podle č. 3 písm. a
pro fyzickou i psychickou relaxaci,
6. vedení správních nebo soudních řízení, která nesnesou odkladu, včetně účasti na veřejných
jednáních obecních zastupitelských orgánů a na ústních jednáních před soudy a správními
orgány, aby byla zajištěna zásada veřejnosti,
7. účast na volbách stanovených zákonem a využívání zákonem stanovených nástrojů přímé
demokracie,
8. za účelem vstupu do zákaznických prostor provozoven dle § 5 odst. 2, § 6 odst. 5 a 6, § 7
odst. 3 a do určených míst podle § 8 odst. 4, § 9 odst. 6 a § 11 odst. 1a a 4 a § 12 odst. 1 a 2,
jakož i zařízení podle § 20 odst. 1 č. 1 a 2 a odst. 2,
9. k účasti na jednání podle § 13 odst. 1 a 5 a § 20 odst. 1 č. 7.
(2) Do soukromého prostoru patří i bytové jednotky v ubytovacích zařízeních, v domovech
pro seniory, v pečovatelských zařízeních a v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením.
(3) Kontakty ve smyslu odstavce 1 č. 3 písm. a) a odst. 1 č. 5 lze uskutečnit pouze tehdy, jsou-li
1. na jedné straně jsou zapojeni lidé nejvýše z jedné domácnosti současně a
2. na druhé straně je zapojena pouze jedna osoba.
(4) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na osoby, které mají průkaz 2G, a na děti do dvanácti let.
Pro kontroly platí obdobně § 1 odst. 5.
Veřejná místa
§ 3 Při vstupu na veřejná místa v uzavřených místnostech je nutné nosit masku.
Dopravní prostředky
§ 4. (1) Při použití
1. taxi a prostředků společností podobných taxi, jakož i při použití školní dopravy ve smyslu
§ 30a a násl. zákona o vyrovnání rodinné zátěže z roku 1967, BGBl. č. 376/1967,
2. hromadné dopravy a na stanicích, nástupištích, zastávkách, vlakových nádražích a letištích,
spojovacích chodbách, je nutné v uzavřených místnostech nosit masku.
(2) Pro používání lanovek a ozubnicových drah platí:
1. Provozovatel lanovek a ozubnicových drah smí přijmout osoby, které lanovku nebo
ozubnicový vlak nevyužívají k profesionálním účelům nebo k pokrytí základních potřeb
každodenního života, pokud se prokážou 2G.
2. Osoby, které využívají lanovku nebo ozubnicovou dráhu k profesionálním účelům nebo
k pokrytí základních potřeb každodenního života, musí nosit masku v uzavřených nebo
zakrytých prostorech (gondoly, kabinky, krytá sedadla) a v uzavřených místnostech stanic.
3. Provozovatel lanovek a ozubnicových drah musí jmenovat zmocněnce COVID-19 a
vypracovat a implementovat plán prevence COVID-19.
(3) Pro používání autokarů a výletních lodí v příležitostném provozu platí:
1. Operátor může pustit osoby dovnitř, pouze pokud prokáží 2G.
2. Provozovatel musí jmenovat zmocněnce COVID-19 a vyvinout a implementovat plán
prevence COVID-19.
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Zákaznické prostory
§ 5. (1) Zákazníci mohou vstupovat do zákaznických prostor stálých provozoven za účelem nákupu
zboží nebo využívání služeb pouze v případě, že mají 2G certifikát.
(2) Odstavec 1 se nevztahuje na:
1. veřejné lékárny,
2. maloobchodníky s potravinami (včetně prodejních míst výrobců potravin) a farmáře
pro přímý prodej,
3. drogerie a drogerijní tržiště,
4. prodej zdravotnických výrobků a hygienických potřeb, zdravotnických pomůcek a pomůcek,
5. zdravotní a pečovatelské služby,
6. služby pro osoby se zdravotním postižením, které poskytují spolkové země v rámci zákonů
o pomoci postiženým, sociální pomoci, zapojení osob s postižením, podpoře rovných
příležitostí,
7. veterinární služby,
8. prodej krmiva pro zvířata,
9. prodej a údržbu produktů pro bezpečnost a bezpečnostní zásahy, zejména hasicích přístrojů,
ochranných pomůcek, svítilen, pohonných hmot, pojistek, solného posypu, nikoli však zbraní a
příslušenství zbraní, pokud jejich nákup není povinný pro profesionální účely a nelze jej
ze zákonných důvodů odložit,
10. pohotovostní služby,
11. zemědělský obchod včetně aukcí zvířat, dále zahradnictví a obchod se semeny, krmivy a
hnojivy,
12. čerpací stanice a nabíjecí stanice a mycí zařízení,
13. banky,
14. poskytovatele poštovních služeb včetně jejich poštovních partnerů, pokud se na tyto
poštovní partnery vztahují výjimky podle § 5 odst. 2, jakož i poštovní pobočky ve smyslu § 3 č. 7
PMG, které provozuje obec nebo které se nacházejí v obcích, na jejichž území dodávku
nezajišťuje žádný jiný poskytovatel podle § 5 odst. 2, ale pouze pro poskytování poštovních
služeb a činností povolených podle § 5 odst. 2 a poskytovatelů telekomunikací,
15. služby související s právní pomocí,
16. veřejnou dopravu,
17. prodejny tabáku a novinové kiosky,
18. hygienické a úklidové služby,
19. provozovny na likvidaci odpadu,
20. autodílny a cyklistické dílny,
21. odběr předem objednaného zboží, kdy zákazníci musí v uzavřených prostorách nosit masku.
(3) Při vstupu a vjezdu do zákaznického prostoru provozovny, jakož i navazujících objektů
provozoven (například obchodní centra, tržnice), musí zákazníci v uzavřených prostorách nosit
masku.
(4) Provozovatel stálé provozovny pro využívání služeb souvisejících s péčí o tělo může přijímat
zákazníky, pouze pokud se prokáží 2G.
(5) Odstavec 3 se použije obdobně jako pro správní orgány a správní soudy při jednání se stranami
(sporu).
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Pohostinství
§ 6. (1) Provozovatel provozovny všech druhů pohostinství může přijímat zákazníky za účelem
nákupu zboží nebo využití služeb pohostinství pouze tehdy, pokud se prokáže 2G.
(2) Provozovatel provozoven v pohostinství, ve kterých lze očekávat zvýšené mísení a interakci
zákazníků, jako jsou diskotéky, kluby, après-ski bary a taneční sály, smí obsloužit zákazníky
za účelem nákupu zboží nebo využití služby, pouze pokud prokážou 2G.
(3) Provozovatel musí jmenovat zmocněnce pro COVID-19 a vypracovat a implementovat plán
prevence COVID-19.
(4) Samoobslužná obsluha je povolena za předpokladu, že jsou přijata vhodná hygienická opatření
k minimalizaci rizika infekce. Tato opatření mají být zmapována v plánu prevence COVID-19 podle
odstavce 3.
(5) Odstavec 1 se nevztahuje na druhy v pohostinství, které jsou provozovány v těchto zařízeních:
1. Nemocnice a zdravotní střediska pro pacienty;
2. Domovy důchodců a domovy pečovatelské služby a pobytová zařízení pro osoby se
zdravotním postižením pro rezidenty;
3. Zařízení pro péči a ubytování dětí a mládeže, včetně škol a základních vzdělávacích institucí;
4. Provozy, pokud je mohou používat pouze zaměstnanci nebo osoby, které tam pracují.
(6) Odstavce 1 a 2 se nevztahují na odběr předem objednaných jídel a nealkoholických nápojů
nebo alkoholických nápojů plněných do komerčně dostupných uzavřených nádob, kdy zákazníci
musí v uzavřených prostorách nosit masku.
Ubytovací zařízení
§ 7.(1) Ubytovací zařízení jsou zařízení, která jsou pod správou nebo dozorem ubytovatele nebo
některého z jeho zástupců a jsou určena k úplatnému nebo bezplatnému pobytu hostů
za přechodný pobyt. Za ubytovací zařízení se rovněž považují hlídaná kempingová nebo
karavanová místa, přístřešky a kajutové lodě.
(2) Provozovatel může hosty vpustit do ubytovacích zařízení pouze tehdy, pokud se prokáží 2G.
(3) Odstavec 2 se nevztahuje na vstup do ubytovacího zařízení
1. osob, které jsou v době nabytí účinnosti tohoto ustanovení již ubytovány, a to po dobu
ubytování předem dohodnutou s ubytovatelem,
2. za účelem péče a poskytování pomoci lidem, kteří potřebují podporu,
3. z profesních důvodů, které nesnesou odkladu,
4. uspokojujícího naléhavou potřebu bydlení,
5. lázeňských hostů v lázních, které jsou organizovány podle § 42a zákona o lázeňství (KAKuG),
BGBl. č. 1/1957, pokud zařízení slouží jako ubytovací zařízení s přilehlou ambulancí podle § 2
odst. 1, č. 5 KAKuG,
6. pacientů v rehabilitačním zařízení, pokud slouží jako ubytovací zařízení s připojenou
ambulancí podle § 2 odst. 1 č. 5 KAKuG,
7. žáků za účelem docházení do školy a studentů za účelem studia (internáty, učňovské koleje
a studentské koleje).
V případech č. 2 až 6 smí operátor vpustit hosty pouze s předložením 3G dokladu.
(4) Pro vstup do
1. gastronomických zařízení v ubytovacích zařízeních platí § 6 obdobně;
2. sportovních zařízení v ubytovacích zařízeních platí obdobně § 8;
3. zařízení pro volný čas v ubytovacích zařízeních platí obdobně § 9.

Vybraná témata č. 23/2021

20

(5) Provozovatel musí jmenovat zmocněnce pro COVID-19 a vypracovat a implementovat plán
prevence COVID-19.
Sportoviště
§ 8. (1) Vstup do sportovních zařízení podle § 3 č. 11 spolkového zákona o podpoře sportu (BSFG
2017, BGBl. 100/2017) za účelem provozování sportu je povolen pouze za podmínek uvedených
v tomto ustanovení.
(2) Provozovatel neveřejných sportovních zařízení může přijmout zákazníky, pouze pokud se
prokážou 2G.
(3) Provozovatel neveřejných sportovních zařízení je povinen jmenovat zmocněnce pro COVID-19
a vypracovat a realizovat plán prevence COVID-19.
(4) Při sportování vrcholových sportovců podle § 3 č. 6 BSFG 2017 musí odpovědný lékař
vypracovat plán prevence COVID-19 a jeho dodržování průběžně sledovat. Vrcholoví sportovci i
jejich školitelé a trenéři se musí pro tréninkové a soutěžní operace prokázat 3G certifikátem, pokud
nelze vyloučit fyzický kontakt s jinými lidmi podle § 10 odst. 1. V případě pozitivního výsledku testu
je však vstup do sportovních zařízení povolen, pokud je osoba
1. bez příznaků po dobu nejméně 48 hodin po vypršení infekce a
2. pokud na základě výsledků lékařské laboratoře, zejména na základě hodnoty CT > 30, lze
předpokládat, že již nehrozí žádné riziko infekce.
Pokud se sportovec, školitel nebo trenér dozví o infekci SARS-CoV-2, musí všichni sportovci,
školitelé a trenéři podstoupit molekulárně biologický test nebo antigenní test na přítomnost
SARS-CoV-2.
(5) Plán prevence COVID-19 podle odstavce 4 musí kromě § 1 odst. 6 ještě obsahovat:
1. požadavky na školení sportovců, školitelů a trenérů v hygieně, jakož i povinnost vést záznamy
o zdravotním stavu,
2. pravidla chování sportovců, školitelů a trenérů mimo tréninkové a soutěžní časy,
3. požadavky na zdravotní prohlídky před každým tréninkem a závodem,
4. požadavky na tréninkovou a soutěžní infrastrukturu,
5. plán hygieny a úklidu infrastruktury a materiálu,
6. požadavky na sledovatelnost kontaktů v rámci školení a soutěží,
7. V případě venkovních soutěží požadavky na informování příslušného okresního správního
úřadu, pokud se u sportovce, školitele nebo trenéra v epidemiologicky relevantním období
vyskytla infekce SARS-CoV-2.
Rekreační a kulturní zařízení
§ 9.(1) Zařízení pro volný čas jsou podniky a zařízení sloužící zábavě nebo rekreaci. Jedná se
zejména o rekreační zařízení
1. výstaviště a zábavní parky,
2. bazény a zařízení podle § 1 odst. 1 č. 1 až 7 zákona o hygieně koupališť (BHygG), BGBl.
254/1976,
3. taneční školy,
4. sázkové kanceláře, hrací automaty, herny a kasina,
5. ukázkové doly,
6. zařízení pro provozování prostituce,
7. krytá hřiště,
8. paintballové areály,
9. muzejní železnice,
10. zooparky, zoologické a botanické zahrady.
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(2) Provozovatel zařízení pro volný čas může přijímat zákazníky za účelem využívání služeb těchto
zařízení pouze tehdy, pokud se prokáží o 2G.
(3) Provozovatelé zařízení podle § 1 odst. 1 č. 1 až 7 BHygG jsou povinni vyhodnotit své povinnosti
podle § 13 BHygG s ohledem na zvláštní preventivní opatření k zamezení šíření COVID-19, a svá
opatření přizpůsobit v návaznosti na stav techniky.
(4) Provozovatel zařízení pro volný čas musí jmenovat zmocněnce pro COVID-19 a vypracovat a
implementovat plán prevence COVID-19.
(5) Za kulturní zařízení se považují instituce, které slouží účelu kulturního rozvoje a účasti
na kulturním životě.
(6) Provozovatel může přijímat zákazníky za účelem využívání služeb kulturních institucí pouze
tehdy, pokud se prokáží 2G. To neplatí pro odběr předem objednaného zboží, kdy zákazníci musí
v uzavřených prostorách nosit masku.
(7) Odstavec 4 se navíc vztahuje na kulturní instituce, v nichž se převážně konají setkání, jako jsou
zejména divadla, kina, varietní divadla, kabarety, koncertní sály a arény.
Místo zaměstnání
§ 10.(1) Zaměstnanci, majitelé a provozovatelé mohou vstupovat na pracoviště, kde nelze vyloučit
fyzický kontakt s jinými osobami, pouze pokud mají certifikát 3G. Mezi kontakty ve smyslu první
věty nepatří maximálně dva fyzické kontakty za den, které probíhají venku a každý netrvá déle než
15 minut.
(2) Zaměstnanci, majitelé a provozovatelé provozoven podle § 6 odst. 2 mohou do těchto
provozoven vstupovat pouze po předložení dokladu o 2G. Pokud takový doklad nelze předložit, je
nutné předložit oprávněnému orgánu doklad o negativním výsledku molekulárně biologického
testu na SARS-CoV-2, jehož přijetí nesmí být starší než 72 hodin, a musí být nošena maska, která
se nosí, pokud je osoba v přímém kontaktu se zákazníkem.
(3) Odstavec 2 platí obdobně i pro setkávání podle § 13 odst. 3 č. 3.
(4) Odstavec 1 platí i pro vstup na externí pracoviště podle § 2 odst. 3 poslední věty zákona
o ochraně zaměstnanců (ASchG), BGBl. 450/1994 nebo § 2 odst. 7 poslední věta spolkového
zákona o ochraně zaměstnanců (B-BSG), BGBl. č. 70/1999, s výjimkou osob ve vlastním
soukromém prostoru. Poskytovatelé mobilních pečovatelských a podpůrných služeb mají povolen
vstup na externí pracoviště pouze v případě, že se při kontaktu se zákazníky prokáží průkazem 2G
a v uzavřených místnostech nosí přiléhavý mechanický ochranný prostředek zakrývající oblast úst
a nosu. Pokud nelze předložit doklad o 2G, je třeba doklad o negativním výsledku molekulárně
biologického testu na SARS-CoV-2, který nesmí být starší než 72 hodin,
(5) Vlastník pracoviště s více než 51 zaměstnanci musí jmenovat zmocněnce pro COVID-19 a
vypracovat a implementovat plán prevence COVID-19.
(6) Plán prevence COVID-19 podle odst. 6 musí kromě § 1 odst. 6 obsahovat požadavky na kontrolu
dokladů a zajištění plnění požadavků.
(7) S ohledem na nošení masky a předkládání dokladů o nízkém epidemiologickém riziku lze
v odůvodněných případech stanovit přísnější předpisy, které jdou nad rámec této vyhlášky.
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Domovy důchodců a pečovatelské služby i pobytová zařízení pro tělesně postižené
§ 11. (1) Návštěvníci a doprovázející osoby mohou vstupovat do domovů důchodců a
pečovatelských služeb a do pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením pouze
za těchto podmínek:
1. Provozovatel smí vpustit návštěvníky a doprovázející osoby, pouze pokud se prokážou 2G;
2. Návštěvníci a doprovázející osoby musí mít v uzavřených prostorách neustále masku, pokud
není riziko infekce minimalizováno jinými vhodnými ochrannými opatřeními.
(1a) Odstavec 1 č. 1 se nevztahuje na
a) osoby doprovázející nebo navštěvující nezletilé ubytované nebo ubytované, kteří
potřebují pomoc a
b) návštěvy v rámci paliativní a hospicové podpory, pastorační péče a podpory při kritických
životních událostech.
(2) Zaměstnanci mohou vstupovat do domovů důchodců a pečovatelských služeb a do pobytových
zařízení pro osoby se zdravotním postižením pouze za těchto podmínek:
1. V uzavřených prostorách musí zaměstnanci nosit přiléhavý mechanický ochranný prostředek
zakrývající oblast úst a nosu.
2. Provozovatel smí vpustit zaměstnance dovnitř pouze v případě, že prokáží 2G. Pokud takový
doklad nelze předložit, je nutné předložit oprávněnému orgánu doklad o negativním výsledku
molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2, který nesmí být starší než 72 hodin, a musí být
nošena maska, pokud dojde k přímému kontaktu. V případě pozitivního výsledku testu však
může setkání přesto proběhnout, pokud
a) je osoba bez příznaků po dobu nejméně 48 hodin po vypršení infekce a
b) na základě výsledků lékařské laboratoře, zejména na základě hodnoty CT > 30, lze
předpokládat, že již nehrozí žádné riziko infekce.
To platí obdobně i pro provozovatele.
(3) Odstavec 2 platí obdobně i pro vstup při styku s ubytovanými pro
1. externí poskytovatele služeb,
2. zástupce ubytovaných podle zákona HeimAufG, BGBl. č. 11/2004,
3. Právní zástupce pacientů, zdravotně postižených,
4. Orgány pečovatelské péče pro plnění úkolů stanovených právními předpisy státu a
5. Členy komisí zřízených pro ochranu a prosazování lidských práv (opční protokol k Úmluvě
proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, BGBl. III č.
190/2012, jakož i Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, BGBl. č. 155/2008).
(4) Provozovatel domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a pobytových zařízení
pro osoby se zdravotním postižením může přijmout ubytované k novému přijetí pouze tehdy,
pokud předloží doklad o 2,5G nebo pokud učiní vhodná opatření podle odstavce 6, č. 6 a 7.
(5) Provozovatel domovů pro seniory a domů pečovatelské služby je povinen nabídnout
ubytovaným každých 7 dní antigenní test na SARS-CoV-2 nebo molekulárně biologický test
na SARS-CoV-2, pokud však opustili zařízení, tak každé 3 dny.
(6) Provozovatel musí jmenovat zmocněnce pro COVID-19 a vypracovat a implementovat plán
prevence COVID-19. Plán prevence COVID-19 musí kromě § 1 (6) obsahovat:
1. Požadavky na školení zaměstnanců s ohledem na profesní a soukromé rizikové chování,
povinná je dokumentace školení,
2. Požadavky na přístup externích poskytovatelů služeb,
3. Zvláštní pravidla pro ubytované, u kterých nelze podle § 20 odst. 8 očekávat, že budou
požadavky splňovat,
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4. Pravidla pro kontrolu návštěv, zejména specifikace délky návštěv a míst návštěvy, povinná
předběžná registrace a zdravotní prohlídky před každým vstupem do zařízení, přičemž mohou
být stanoveny odchylné, specifické a situaci přizpůsobené pro příbuzné a osoby, které
vykonávají pravidelné podpůrné a pečovatelské úkoly,
5. Požadavky na nakládání se screeningovými programy podle § 5a EpiG,
6. Pravidla o přijímání a zpětném přijímání rezidentů s pozitivním testem na SARS-CoV-2,
7. Předpisy pro ubytované ohledně organizační, prostorové a personální ochrany při provádění
karanténních opatření podle § 7 EpiG,
8. Časové a organizační požadavky na testování ubytovaných podle odstavce 5, zejména
stanovení pevných termínů v pravidelných intervalech.
Součástí plánu prevence COVID-19 může být i systém pro dohledatelnost kontaktů v souladu
s ochranou dat, jako je systém pro dobrovolnou evidenci docházky návštěvníků nebo
doprovázejících osob i externích poskytovatelů služeb.
(7) Na zařízení denní péče pro seniory a zdravotně postižené se vztahují odst. 1 až 3.
(8) Opatření v domovech pro seniory a domech pečovatelské služby a pobytových zařízeních
pro pomoc zdravotně postiženým nesmějí být nepřiměřená nebo vést k nepřiměřeným potížím.
Nemocnice a léčebny a další místa, kde jsou poskytovány zdravotní služby
§ 12.(1) Vstup návštěvníkům a doprovázejícím osobám do nemocnic nebo lázeňských míst je
povolen pouze podle § 11 odst. 1 a 1a. § 11 odst. 1 č. 1 se nevztahuje na osoby doprovázející
porod. § 11 odst. 8 platí obdobně.
(2) Do ostatních míst, uzavřených prostor, kde jsou poskytovány zdravotní služby, mohou pacienti,
návštěvníci a doprovázející osoby vstupovat pouze s maskou.
(3) Provozovatel může vpustit pouze zaměstnance podle § 11 odst. 2. Ustanovení § 11 odst. 2 se
obdobně vztahuje i na provozovatele a osoby podle § 11 odst. 3 č. 1 až 3 a 5, jakož i na zástupce
pacientů podle zákona o ubytování (UbG, BGBl. 155/1990). Kromě toho musí provozovatel nebo
poskytovatel služeb minimalizovat riziko infekce přijetím vhodných ochranných opatření
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, pokud je to organizačně a technicky možné a
přiměřené.
(4) Provozovatel nemocnice nebo léčebny musí jmenovat zmocněnce pro COVID-19 a vypracovat
a implementovat plán prevence COVID-19. Plán prevence COVID-19 musí navíc k náležitostem
podle § 1 odst. 6 obsahovat:
1. Požadavky na školení zaměstnanců s ohledem na profesní a soukromé rizikové chování,
povinná je dokumentace tohoto školení,
2. Požadavky na přístup externích poskytovatelů služeb,
3. Předpisy pro kontrolu návštěv, zejména specifikace o maximálním počtu, četnosti a délce
návštěv, jakož i o místech návštěv a zdravotních prohlídkách před každým vstupem do zařízení,
přičemž je třeba stanovit specifické specifikace přizpůsobené situaci pro příbuzné a osoby,
které vykonávají pravidelné podpůrné a pečovatelské úkoly.
4. Požadavky na účast ve screeningových programech podle § 5a EpiG.
Součástí plánu prevence COVID-19 může být i systém pro dohledání kontaktů v souladu s ochranou
dat, jako je systém pro dobrovolnou evidenci docházky návštěvníků nebo doprovázejících osob i
externích poskytovatelů služeb.
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Setkávání
§ 13. (1) Opustit svůj soukromý obytný prostor a zdržovat se mimo svůj soukromý obytný prostor
za účelem účasti na setkáních je povoleno pouze u následujících setkání pro osoby, které nemají
certifikát 2G:
1. Pohřby;
2. Shromáždění podle shromažďovacího zákona z roku 1953, BGBl. 98/1953;
3. Setkání pro odborné účely, jsou-li nezbytná k udržení odborné činnosti;
4. Schůze orgánů politických stran, které nelze odložit, pokud je nelze uskutečnit v digitální
podobě;
5. Schůze orgánů právnických osob, které nesnesou odkladu, pokud je není možné uskutečnit
v digitální podobě;
6. Schůze, které nelze odložit podle ArbVG, BGBl. 22/1974;
7. Setkání v divadlech, koncertních sálech a arénách, kinech, varietních divadlech a kabaretech,
pokud se tak děje ve vozidlech;
8. Setkání podle odstavce 5 a § 14 a 15.
(2) Při setkáních podle odst. 1 č. 1 až 6 s více než 50 osobami musí být nasazena maska, pokud se
všichni lidé neprokáží 2G.
(3) Schůze, na které se nevztahuje odstavec 1, jsou povoleny pouze za těchto podmínek:
1. Na setkání s více než 25 účastníky může osoba odpovědná za schůzku připustit účastníky
pouze tehdy, pokud předloží doklad o 2G.
2. Setkání s více než 50 účastníky musí osoba odpovědná za jednání nahlásit nejméně týden
předem místně příslušnému okresnímu správnímu úřadu. Musí být poskytnuty následující
informace:
a) jméno a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) osoby odpovědné za setkání,
b) čas, trvání a místo setkání,
c) účel schůzky,
d) počet zúčastněných.
Oznámení je nutné učinit elektronicky na e-mailovou adresu sdělenou příslušným okresním
správním úřadem nebo prostřednictvím webové aplikace.
3. Pro setkání s více než 250 účastníky musí osoba odpovědná za setkání získat souhlas místně
příslušného okresního správního úřadu. Musí být poskytnuty informace v č. 2 a musí být
předložena koncepce prevence podle č. 4. Lhůta pro rozhodnutí o schválení je dva týdny
od úplného předložení podkladů.
4. Pro setkání více než 50 osob musí osoba odpovědná za setkání jmenovat zmocněnce
COVID-19 a vypracovat a implementovat plán prevence COVID-19. Okresní správní úřad musí
namátkově kontrolovat dodržování plánu prevence COVID-19. Za tímto účelem musí být plán
prevence COVID-19 po dobu setkání k dispozici a na vyžádání předložen okresnímu správnímu
úřadu.
(4) Na jednom místě se může konat několik setkání současně, pokud vhodná opatření, jako je
prostorové nebo strukturální oddělení nebo časové rozvržení, zabrání mísení účastníků setkání,
které se konají ve stejnou dobu, a zajistí, že je možnost infekce minimalizována.
(5) Pro setkání ke zkoušce pro odborné účely a k profesionálnímu uměleckému výkonu ve stálém
složení - s výjimkou požadavku plánu prevence - platí § 8 odst. 4 obdobně. Na setkání, která se
konají podle zákona o pojištění v nezaměstnanosti (AlVG), BGBl. 606/1977, úřadem práce nebo
jeho jménem jako opatření pro rekvalifikaci a rekvalifikaci, jakož i pro opětovné začlenění do trhu
práce, jakož i k dalším jednáním o nezbytně nutných odborných činnostech za účelem školení a
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dalšího vzdělávání, k plnění nezbytných integračních opatření podle zákona o integraci, BGBl.
č. 68/2017, a k závěrečným odborným zkouškám, platí § 10 odst. 1 obdobně.
(6) § 13 se vztahuje na všechna setkání bez ohledu na místo setkání. Jsou-li zároveň splněny
požadavky § 5 až 9, platí pro doklad nízkého epidemiologického rizika přísnější pravidlo.
Mimoškolní výchova mládeže a práce s mládeží, prázdninové tábory
§ 14. Pro setkání osob v rámci mimoškolní výchovy mládeže a práce s mládeží nebo v rámci
prázdninových táborů s dozorem platí § 13 odst. 3, 4 a 6 obdobně s tím, že osoba odpovědná
za shromáždění může účastníkům setkání umožnit v případě, že mají k dispozici certifikát 3G.
Setkání ve vrcholovém sportu
§ 15.(1) V případě soustředění, kde jsou účastni pouze vrcholoví sportovci podle § 3 č. 6 BSFG
2017, musí být pro adresáty - sportovce, trenéry, vedoucí a další osoby, které pořádají setkání,
zřízen zmocněnec pro COVID-19, odpovědný za průběh setkání a vypracování plánu prevence
COVID-19. Pro kolektivní sporty nebo pro sporty, které zahrnují fyzický kontakt při provozování
sportovně specifickým způsobem, platí § 8 odst. 4 a 5. Pro individuální sporty musí plán prevence
obsahovat:
1. Požadavky na školení sportovců, školitelů a trenérů v hygieně, jakož i povinnost vést záznamy
o zdravotním stavu,
2. Pravidla chování pro sportovce, školitele a trenéry mimo tréninkové a soutěžní časy,
3. Požadavky na zdravotní prohlídky před každým tréninkem a závodem,
4. Předpisy pro kontrolu pohybu zúčastněných sportovců, školitelů a trenérů,
5. Plán hygieny a úklidu infrastruktury a materiálu,
6. Požadavky na sledovatelnost kontaktů během tréninků a sportovních soutěží.
(2) Během lékařské péče a během testování na COVID-19 u sportovců, školitelů a trenérů se musí
zajistit minimalizace rizika infekce. § 10 se vztahuje také na školitele, trenéry a další osoby, které
jsou odpovědné za pořádání setkání, a § 8 se obdobně vztahuje na sportovce.
Odborné a spotřebitelské veletrhy
§ 16. Pro odborné a veřejné veletrhy platí § 13 odst. 3 a 4 obdobně.
Příležitostné trhy
§ 17. (1) Pro příležitostné trhy platí § 13 odst. 3 a 4 obdobně.
(2) Příležitostné trhy ve smyslu této vyhlášky jsou prodejní akce, na kterých se sezónně nebo
nepravidelně scházejí výrobci, obchodníci, provozovatelé restaurací nebo výstavišť za účelem
prodeje zboží, potravin nebo nápojů nebo nabízení služeb.
(3) Trhy, které se nekonají pravidelně, jsou ty, které se konají ve větších intervalech než jednou
měsíčně a ne déle než deset týdnů.
Získávání kontaktních údajů
§ 18. (1) Provozovatel provozovny podle § 6 a 7, neveřejného sportovního zařízení podle § 8,
neveřejného zařízení pro volný čas podle § 9, kulturního zařízení podle § 9 odst. 7, a osoba
odpovědná za setkání, veletrh nebo veřejnou výstavu nebo za příležitostné trhy podle § 13 až 17
je povinna zjišťovat u osob, které se na příslušném místě pravděpodobně zdržují déle než 15 minut
za účelem sledování kontaktů
1. Jména a příjmení,
2. telefonní číslo a případně e-mailovou adresu.
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V případě skupin návštěvníků, které se skládají výhradně z osob žijících ve společné domácnosti,
postačí sdělit údaje pouze jedné dospělé osoby patřící do této skupiny návštěvníků.
(2) Osoba povinná podle odstavce 1 je povinna uvést v uvedených údajích datum a čas vstupu
do příslušné provozovny nebo konkrétního místa, a je-li k dispozici, také číslo stolu nebo oblast
konkrétního pobytu.
(3) Osoba povinná podle odstavce 1 musí na požádání zpřístupnit údaje okresnímu správnímu
úřadu podle § 5 odst. 3 EpiG.
(4) Osoba povinná podle odstavce 1 může zpracovávat údaje výhradně za účelem sledování
kontaktních osob a předávat je v požadovaném rozsahu okresnímu správnímu úřadu; zpracování
údajů pro jiné účely není povoleno.
(5) Osoba, která je povinna tyto údaje zpracovávat a předávat, musí přijmout vhodná opatření
k zabezpečení údajů, a zejména zajistit, aby do údajů nemohly nahlížet třetí osoby.
(6) Osoba povinná podle odstavce 1 musí uchovávat údaje po dobu 28 dnů od jejich shromáždění,
a jde-li o setkání, od okamžiku setkání, a poté je neprodleně vymazat nebo zničit.
(7) Nelze-li shromáždit kontaktní údaje ve formě podle odst. 1 z důvodu oprávněného zachování
tajemství, je třeba přijmout vhodná alternativní opatření.
(8) Odstavec 1 se nevztahuje na
1. Provozovny a některá místa, kde lidé tráví většinu času venku, s výjimkou provozoven podle
§ 6 a jednání podle § 13 odst. 3 a 4;
2. Jednání podle § 13 odst. 1 bod 2 a bod 4;
Setkání v soukromých obytných místnostech
§ 19. Setrvání se rovněž považuje za vstup ve smyslu této vyhlášky (§ 1 odst. 2 COVID-19-MG).
Výjimky
§ 20. (1) Tato vyhláška se nevztahuje
1. s výjimkou § 18, § 20 odst. 2 až 4 a § 21 až 24 na základní vzdělávací zařízení, mateřské školy,
školy podle zákona o organizaci škol BGBl. 242/1962, čl. V č. 2 5. novely SchOG, BGBl. 323/1975,
a zákona o soukromých školách, BGBl. 244/1962, na zemědělské a lesnické školy, na pravidelné
využívání sportovních zařízení v rámci běžné výuky a zařízení pro mimoškolní péči o děti,
2. na vysoké školy podle zákona o vysokých školách z roku 2002, BGBl. 120/2002, soukromé
vysoké školy podle zákona o soukromých vysokých školách, BGBl. 77/2020, vysoké školy
aplikovaných věd podle zákona BGBl. 340/1993, a na vysoké školy podle zákona BGBl. 30/2006,
včetně knihoven těchto institucí,
3. na činnosti zákonodárných orgánů, není-li v jednacím řádu stanoveno jinak,
4. na činnosti zastupitelských sborů, pokud se na ně již nevztahuje bod 3 a neexistují jiná
ustanovení v oblasti jednacích řádů,
5. na činnost v oblasti soudnictví s výjimkou sporů stran ve správním soudnictví, není-li jednacím
řádem stanoveno jinak,
6. s výjimkou § 5 odst. 5, § 10, § 20 odst. 3 až 6, jakož i §§ 21 a 22 – na další činnosti v působnosti
výkonných orgánů, není-li jednacím řádem stanoveno jinak,
7. na náboženská setkání.
(2) Na základní vzdělávací zařízení, zařízení pro mimoškolní péči o děti a péči o děti platí:
1. Na pedagogické a ostatní pečovatelské pracovníky, administrativní pracovníky a pečovatele
o děti platí § 5 odst. 3 a 4 C-SchVO 2021/22, BGBl. II č. 374/2021, ve znění vyhlášky č. 434/2021.
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Povinnost doložit negativní výsledek molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2
provedeného oprávněnou osobou, jehož vydání nesmí být starší než 72 hodin (§ 4 č. 1 písm. d
C-SchVO) minimálně 1x týdně neplatí, pokud odpovídající testy nejsou k dispozici
v dostatečném počtu.
2. Na ostatní osoby s výjimkou dětí v péči platí § 5 odst. 1 C-SchVO 2021/22 obdobně s tím, že
doklad o nízkém epidemiologickém riziku se nemusí předkládat, pokud je osoba v zařízení pouze
krátkou dobu, zejména za účelem vyzvednutí dětí. Povinnost nosit přiléhavý mechanický
ochranný prostředek zakrývající oblast úst a nosu se rovněž nevztahuje na děti do šesti let.
(3) Podmínky a požadavky podle této vyhlášky neplatí
1. při odvracení bezprostředního ohrožení života, zdraví a majetku nebo
2. při hlídání nezletilých dětí.
(4) Povinnost nosit masku neplatí
1. při konzumaci jídla a pití;
2. pro neslyšící a těžce sluchově postižené i jejich partnery při komunikaci;
3. je-li to nutné z terapeuticko-výchovných důvodů;
4. u osob, které poskytují nebo využívají logopedické zdravotní služby, po dobu poskytování
nebo využívání logopedické služby;
5. je-li to nezbytné k poskytnutí služby v blízkosti těla nebo pokud to poskytnutí služby
znemožňuje;
6. při cvičení;
7. pro lidi, u kterých nelze očekávat akceptaci ze zdravotních důvodů nebo z důvodů
konkrétního postižení. V tomto případě lze nosit jiné těsně přiléhající mechanické ochranné
zařízení zakrývající oblast úst a nosu. Pokud to ze zdravotních důvodů od osoby nelze očekávat,
lze použít jiné mechanické ochranné zařízení, které není těsně přiléhající, ale zcela zakrývá
oblast úst a nosu. Úplné pokrytí je, když netěsné ochranné zařízení dosahuje až k uším a hluboko
pod bradu. Nelze-li to od osoby ze zdravotních důvodů očekávat, neplatí povinnost nosit
mechanický ochranný prostředek zakrývající oblast úst a nosu.
(5) Povinnost nosit masku nebo přiléhavý mechanický ochranný prostředek zakrývající oblast úst
a nosu se nevztahuje na děti do šesti let; Děti ve věku od šesti do 14 let mohou také nosit přiléhavý
mechanický ochranný prostředek, který zakrývá oblast úst a nosu.
(6) Povinnost nosit masku se nevztahuje na těhotné ženy, ty ale musí nosit jiný přiléhavý
mechanický ochranný prostředek, který zakrývá oblast úst a nosu.
(7) Povinnost předložit doklad podle § 1 odst. 2 se nevztahuje na děti do dvanácti let.
(8) Povinnost předložit negativní výsledek testu se nevztahuje na osoby, u kterých nelze
předpokládat provedení testu ze zdravotních důvodů nebo z důvodu zdravotního postižení,
zejména z důvodu demence. Mají-li tyto osoby jiné doklady podle § 1 odst. 2, zůstává jejich
předkládací povinnost nedotčena.
(9) Ukládá-li tato vyhláška osobám povinnost předložit doklady podle § 1 odst. 2, musí být tyto
doklady k dispozici v provozovnách, neveřejných sportovních zařízeních nebo zařízeních pro volný
čas po dobu pobytu.
(10) Povinnost předložit doklad 2G a omezení pro osoby, které certifikát 2G nemají, se nevztahují
na
1. osoby, které nemají doklad podle § 1 odst. 2 písm. a) nebo b) a nelze je očkovat bez ohrožení
života nebo zdraví, a
2. těhotné ženy.
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V takových případech musí být předložen důkaz od autorizovaného orgánu o negativním výsledku
molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2, jehož vydání nesmí být starší než 72 hodin.
(11) Povinnost předložit doklad 2G a omezení pro osoby, které nemají doklad o 2G, se nevztahují
na osoby, které mají doklad o prvním očkování centrálně schválenou vakcínou proti COVID-19 a
doklad o negativním výsledku molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2, jehož vydání nesmí
být starší než před 72 hodinami.
(12) Pokud lze věrohodně dokázat, že byl autorizovaný orgán požádán o zjištění negativního
výsledku molekulárně biologického testu na SARS-CoV-2, jak vyžaduje tato vyhláška, a že jej nelze
předložit z důvodu nedostupnosti testu nebo jeho pozdního vyhodnocení, může provozovatel
výjimečně vpustit tohoto zaměstnance, a to i v případě, že předloží jen 3G doklad. To platí obdobně
i pro provozovatele.
Prokazování se doklady
§ 21. (1) Existence dokladů podle § 2, 13 a 20 se musí prokázat na vyžádání
1. orgánům veřejné bezpečnostní služby,
2. úřadům a správním soudům při projednávání sporů a úředních úkonů a
3. majitelům stálé provozovny nebo pracoviště, jakož i provozovatelům dopravních prostředků,
za účelem splnění povinnosti dle § 8 odst. 4 COVID-19-MG,
4. osobě odpovědné za setkání.
(2) Důvod osvobození podle § 20 odst. 10 a důvody osvobození, podle kterého ze zdravotních
důvodů
1. nelze očekávat nošení masky nebo přiléhavého mechanického ochranného prostředku
zakrývajícího oblast úst a nosu nebo mechanického ochranného prostředku zakrývajícího oblast
úst a nosu,
2. nelze očekávat provedení testu podle § 1 odst. 2,
stejně jako existence těhotenství musí být prokázány potvrzením vydaným lékařem
oprávněným k samostatnému výkonu povolání v Rakousku nebo v EHP.
(3) Byla-li existence důvodu pro výjimku prokázána osobám uvedeným v odst. 1 č. 3, vlastník
provozovny nebo místa výkonu práce a provozovatel dopravního prostředku splnili svou povinnost
podle § 8 odst. 4 COVID-19-MG.
Zásady účasti dle § 10 COVID-19-MG a § 28a EpiG
§ 22. V rámci součinnosti podle § 10 COVID-19-MG a § 28a EpiG se veřejná bezpečnostní služba
musí zdržet opatření vůči osobám, které poruší povinnost jednat nebo opominout jednat podle
této vyhlášky, bude-li nastolen právní stav mírnějšími prostředky nebo pokud by tato opatření
nebyla přiměřená. Rozhodnutí o tom, zda bude upuštěno od opatření podle § 10 COVID-19-MG a
§ 28a EpiG, musí být učiněno na základě epidemiologické rizikové situace v souvislosti s COVID-19,
zejména na základě informací, které poskytují místně příslušné zdravotnické orgány.
Ochrana zaměstnanců, spolková ochrana zaměstnanců a ochrana mateřství
§ 23. Toto nařízení nemá účinky na ustanovení zákonů ASchG, B-BSG a Mutterschutzgesetz 1979,
BGBl. 221/1979.
Vstup v účinnost, ukončení platnosti a přechodná ustanovení
§ 24. (1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. listopadu 2021 a její platnost končí dne 24.
listopadu 2021.
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(2) Jakmile tato vyhláška vstoupí v platnost, skončí platnost 3. vyhlášky o opatřeních COVID-19
(3. COVID-19-MV).
(3) Lékařská potvrzení vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky týkající se infekce, která se
vyskytla v posledních šesti měsících a aktuálně skončila, zůstávají v platnosti po příslušnou dobu.
(4) Lhůta podle § 13 odst. 3 č. 2 se nevztahuje na setkání, která se konají do konce 21. listopadu
2021.
(5) Setkání podle § 13 odst. 3 č. 3 se považují za schválená, pokud byl souhlas vydán před účinností
nařízení BGBl. II č. 465/2021 a požadavky podle § 13 odst. 3 bod 1 byly splněny.
(6) Požadavek povolení podle § 13 odst. 3 č. 3 se nevztahuje na setkání do 500 účastníků, která se
konají do 21. listopadu 2021.

Vyhláška k zabránění nouzové situaci, účinná od 22. 11. 2021
Od 22. 11. platí v Rakousku další vyhláška, a to Vyhláška o zvláštních ochranných opatřeních
k zabránění nouzové situaci kvůli Covidu 19 (Verordnung des Bundesministers für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der besondere Schutzmaßnahmen zur
Verhinderung einer Notsituation auf Grund von COVID-19 getroffen werden 5. COVID-19Notmaßnahmenverordnung – 5. COVID-19-NotMV), BGBl. II 475/2021
Tato vyhláška se od výše přeložené vyhlášky liší v podstatě jen úpravou lockdownu, tedy zákazem
vycházení nikoliv jen pro osoby, které nemají doklady 2G, ale pro všechny osoby. Jako důvod
pro zpřísnění uvádí § 1 této vyhlášky: „Tato vyhláška upravuje zdravotnická opatření k zabránění
kolapsu zdravotnických zařízení“. Jinak je úprava shodná s tím, co je uvedeno výše ohledně
vyhlášky, která je přeložena, včetně různých pojmů a institutů.
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Anotace/Annotation
Systém pandemické legislativy v Rakousku
Práce popisuje právní úpravu svobody pohybu a dalších opatření proti pandemii v Rakousku.
Obsahuje překlad Kovidového zákona a prováděcí vyhlášky.
Klíčová slova: pandemie, lockdown, systém 3G
System of pandemic legislation in Austria
The paper describes the legal regulation of freedom of movement and other measures against the
pandemic in Austria. It contains a translation of the Covid Act and the implementing decree.
Keywords: pandemic, lockdown, 3G system
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