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Ustanovení platná následující den po datu
co byly aplikovány čtyři miliony první dávky
vakcíny proti COVID-19.
Nová pravidla vstoupila v platnost 1. května, den po aplikaci čtyřmilionté první dávky vakcíny proti COVID-19.
Nová pravidla obsahují určité výjimky o povinnosti nošení roušek pro
provoz ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity, sportovních zařízení a kulturních akcí. Některá osvobození a práva se však vztahují pouze na osoby s průkazem imunity.
Osoba chráněná proti koronaviru, je osoba, která obdrží průkaz imunity, vydaný příslušnými maďarskými úřady, nebo osoba, která vlastní
průkaz imunity vydaný vládou daného státu, který uznává obdobné
osvědčení vydané Maďarským státem.
Vzory akceptovatelných zahraničních dokumentů jsou k dispozici na
oficiálních webových stránkách maďarské vlády (https://kormany.hu/).
Za účelem uplatnění práv souvisejících s ochranou proti koronavirové infekci může být příslušná osoba požádána o předložení platného
průkazu imunity. Vzhledem k tomu, že průkaz imunity je doklad bez
osobní fotografie, prokazuje se jeho platnost identifikačním číslem,
které je v něm uvedeno a je shodné s identifikačním číslem osobního
dokladu příslušné osoby, kterým může být občanský průkaz, řidičský
průkaz nebo cestovní pas. K prokázání ochrany proti koronavirové infekci tedy nestačí předložit pouze průkazku imunity, ale také může
být požadován osobní doklad se shodným identifikačním číslem uvedeným na průkazu imunity. V případě zahraničního průkazu imunity
může být požadován občanský průkaz nebo cestovní doklad.
Osoba, která požaduje doklad prokazující imunitu i totožnost, je
oprávněna se seznámit s obsahem těchto dokladů, aby určila zda je
nárok na úlevy oprávněný, ale nesmí si však opatřit kopii nebo jakým-
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koli jiným způsobem zaznamenávat údaje obsažené v těchto dokladech.
Osoba ve věku od 6 do 18 let musí při výkonu práv stanovených vyhláškou prokázat svůj věk, čehož lze dosáhnout předložením občanského průkazu, pasu nebo řidičského průkazu. Pokud je skutečnost
jeho nezletilosti zjevná, není třeba jeho věk dále kontrolovat.
Po aplikaci čtyř milionů očkovacích dávek nejsou pravidla příznivější
pouze pro ubytovací a stravovací zařízení, protože do Maďarska můžete cestovat i bez karanténní povinnosti pouze s průkazem imunity:

•

osoba, která pochází ze státu jehož průkaz imunity Maďarsko uznává, kdy tato skutečnost byla stanovena vyhláškou ministra odpovědného za zahraniční politiku po dohodě s ministrem odpovědným za hraniční kontrolu, prokazuje ochranu před koronavirem
předložením průkazu imunity. Při prokazování ochrany před koronavirem může být tato osoba vyzvána, aby předložila průkaz totožnosti nebo cestovní doklad.

•

Od 10. května 2021 mohou na území Maďarska vstoupit bez povinné
karantény osoby mladší osmnácti let překračující maďarské hranice společně s osobou pod jejíž dohledem jsou a která doloží svoji
imunitu proti koronaviru úředním průkazem podle vládního nařízení č. 60/2021 (II.12.) dokládající imunitu proti koronaviru.
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PRAVIDLA PRO ÚČAST
NA SPORTOVNÍCH
A KULTURNÍCH AKCÍCH
Osoby chráněná proti koronaviru a osoby mladší osmnácti let, pod
dohledem této dospělé osoby, se mohou zúčastnit sportovní akce
jako divák, pokud je plánovaný čas ukončení sportovní akce nejpozději do 23:00.
Na kulturní akce se vstupenkou, se může zúčastnit osoba chráněná
proti koronaviru, i osoba mladší osmnácti let pod jejím dohledem.
Pořadatel sportovní nebo kulturní akce a provozovatel nebo manažer
místa konání sportovní nebo kulturní akce, jako i zaměstnanec organizátora, provozovatele nebo manažera, může odmítnout vstup divákovi, který se neprokáže průkazem imunity nebo neprokáže svůj věk.
Je zakázáno být přítomen v místě kulturní akce konané za přítomnosti diváků mezi 23:00 a 5:00, s výjimkou těch, kteří tam pracují.

Pravidla nošení roušek na sportovních
a kulturních akcích
Pro zaměstnance na sportovní nebo kulturní akci - s výjimkou soutěžících a jejich přípravného sportovního doprovodu a umělců - stanoví
pravidla pro používání roušek organizátor akce nebo není-li to možné,
vedoucí místa konání akce. V případě, že osoba zaměstnaná na kulturní akci nesplňuje kritéria ochrany proti koronaviru, je povinna nosit
roušku, která nepřetržitě zakrývá nos a ústa až do konce celé akce. Organizátor nebo vedoucí nesmí obecně nošení roušky zakázat.
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Osoba, která prokáže, že splňuje kritéria ochrany před koronavirem a je
divákem sportovní nebo kulturní akce a osoba mladší osmnácti let pod
jejím dohledem, není povinna nosit roušku.
V případě sportovních akcí může vládní nařízení stanovit další pravidla.

Hudební a taneční akce
Je zakázáno organizovat nebo pořádat hudební nebo taneční akci
nebo být přítomen v místě konání hudební nebo taneční akce, s výjimkou účinkujících a technických pracovníků online akce.
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PROVOZNÍ ŘÁD
PRO STRAVOVACÍ
ZAŘÍZENÍ
Pravidla nošení roušek pro hosty
Nové pravidlo stanoví výjimky z povinnosti nošení roušek následovně:

•

osoba ve stravovacím zařízení, mezi 5:00 a 23:00, která prokáže svoji ochranu před koronavirem průkazem imunity a osoba mladší 18
let pod jejím dohledem, sedící u stejného stolu, není povinna nosit roušku po dobu konzumace jídla a pití. Toto pravidlo platí i pro
stravovací zařízení, která umožňují stravování i v jiné podobě než
sezením u stolu.

•

osoba ve stravovacím zařízení není povinna nosit roušku na zahradě stravovacího zařízení nebo na terase stravovacího zařízení.

Pobyt ve stravovacím zařízením
Osoba chráněná proti koronaviru a osoba mladší 18 let pod jejím dohledem, mohou pobývat ve stravovacím zařízení a konzumovat objednané jídlo a pití mezi 5:00 a 23:00.
Pro osoby, které nejsou chráněné proti koronaviru, je pobyt uvnitř
stravovacího zařízení možný na minimální dobu a to výhradně za účelem výdeje a přepravy jídla s sebou nebo za účelem používání toalety,
pokud to není umožněno na zahradě nebo na terase. Pobyt uvnitř
stravovacího zařízení pro tuto osobu je umožněn pouze na dobu nutnou k úhradě objednávky a je podmíněný nošením roušky. Pro tuto
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osobu je zakázána konzumace objednaného jídla a pití uvnitř stravovacího zařízení.
Příslušná legislativa poskytuje pokyny provozovateli, vedoucímu
stravovacího zařízení nebo zaměstnanci provozovatele nebo vedoucího, pokud se host není ochoten adekvátně prokázat požadovanou
ochranou proti koronaviru. V takovém případě provozovatel, vedoucí
stravovacího zařízení, zaměstnanec provozovatele nebo vedoucího
nesmí osobě, která se neprokáže požadovanou ochranou a osobě
mladší 18 let pod jejím dohledem, povolit pobyt ve stravovacím zařízení a zároveň je může vyzvat k odchodu. Pokud tak dobrovolně neučiní, má provozovatel nebo zaměstnanec právo na tuto skutečnost
upozornit policii.

Hudební a taneční akce
Ve stravovacím zařízení není možné uspořádat hudební ani taneční akci.
Rodinnou oslavu nebo soukromou akci lze uspořádat ve stravovacím
zařízení, pokud počet současně přítomných nepřesáhne deset osob.
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PROVOZNÍ ŘÁD
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
Pravidla pro pobyt v ubytovacím zařízení
Ubytování může být poskytnuto osobě chráněné proti koronaviru a
osobě mladší 18 let pod jejím dohledem.
Provozovatel nebo vedoucí zařízení, zaměstnanec provozovatele
nebo správce může odmítnout ubytování v zařízení jakékoliv osobě,
která neprokáže svou ochranu před koronavirem způsobem uvedeným v nařízení nebo v případě osoby mladší 18 let, pokud se neprokáže svým věkem. Toto pravidlo se nevztahuje na osoby přicházející na
ubytování za obchodními, ekonomickými nebo vzdělávacími účely.

Pravidla nošení roušek pro hosty v
ubytovacím zařízení
Host není povinen nosit v objektu roušku.

Hudební a taneční akce
V ubytovacím zařízení je zakázáno upořádat hudební nebo taneční akce.
V ubytovacím zařízení lze uspořádat rodinnou oslavu nebo soukromou
akci, pokud počet současně přítomných osob nepřesáhne deset osob.
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Pravidla pro rekreační zařízení
ubytovacího zařízení
Návštěva rekreačních zařízení v ubytovacích zařízeních (akce pořádané s vystoupením všech oborů divadelního umění bez ohledu na jejich publicitu (zejména divadlo, tanec, hudba, cirkus); kina; tělocvična
a posilovna; bazén; veřejný bazén, zábavní park, divadlo, muzejní instituce uvedená v zákoně o muzejních institucích, veřejných knihovnických službách a veřejném vzdělávání), jsou povoleny pro osobu ubytovanou v objektu pokud prokáže, že je chráněná před koronavirem a
pro osobu mladší osmnácti let pod jejím dohledem.
Osoba využívající ubytování k obchodním, ekonomickým nebo vzdělávacím účelům může navštívit výše uvedená místa, pouze pokud se
prokáže, že je chráněná proti koronaviru.
U hostů legálně pobývajících v ubytovacím zařízení, pokud má ubytovací zařízení také jedno z výše popsaných rekreačních zařízení, je
provozovatel nebo vedoucí ubytovacího zařízení povinen zajistit dodržování bezpečnostních opatření.

Pravidla vztahujících se rekreační činnosti,
které nejsou v hotelu nebo jsou v hotelu,
ale jsou poskytované v rámci jiných než
ubytovacích služeb
Pokud se zařízení pro volný čas nenachází na území hotelu nebo v jejím
okolí a nejsou určena k použití výhradně pro ubytovací zařízení, - tréninkové a fitness centrum, bazén, může navštívit pouze osoba, která
se prokáže, že je chráněná proti koronaviru a osoba mladší osmnácti
let pod jejím dohledem.
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Bazény, tělocvičny, fitness zařízení a sportovní zařízení, která se nenachází na území hotelu nebo se nachází na území hotelu, ale nejsou
určena výhradně k použití v ubytovacím zařízení, smí používat osoba:

•

osoba mladší osmnácti let, která je profesionálním sportovcem a
její profesionální trenér, který ji připravuje k účasti na tréninku nebo
sportovní události,

•

osoba chráněná proti koronaviru

•

osoba, která dosáhla věku osmnácti let a která je profesionálním
sportovcem a její profesionální trenér, který ji připravuje na soutěž
v souladu se zákonem o sportu, za účelem účasti na sportovní akci
nebo přípravy na sportovní akci.

Osoba mladší 18 let, která sportuje v souladu se zákonem o sportu
za účelem účasti na tréninku nebo sportovní akci nebo k přípravě na
sportovní akci, kromě osob zaměstnaných v prostorách bazénů, tělocvičen a profesionální sportovci a jejich trenéři, kteří je připravují v
souladu se zákonem o sportu, osoba chráněná proti koronaviru, která
ji připravuje, může být přítomná také mezi 23 hodinou večerní a 5
hodinou ranní.
Osoba mladší 18 let, která je závodním sportovcem, navštěvující bazény, tělocvičny a fitness a sportovní zařízení, musí při vstupu do zařízení prokázat svůj věk a předložit průkazku závodního sportovce,
současně se musí prokázat i její trenér. Pokud k tomu nedojde, má
provozovatel nebo správce bazénů, tělocvičen, fitness zařízení a sportovních zařízení nebo zaměstnanec manažera právo odmítnout těmto osobám vstup do zařízení.
Provozovatel nebo správce rekreačních zařízení a sportovních zařízení nebo provozovatel nebo zaměstnanec manažera rovněž odmítne
a zabrání vstupu osob, které se neprokážou průkazem imunity nebo
které neprokážou svůj věk, pokud chtějí navštívit instituci jako osoba
pod dohledem osoby chráněné proti koronaviru.
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Osoba starší 18 let, která je závodním sportovcem a chce navštívit
bazény, tréninkové a fitness sportovní zařízení za účelem účasti na
sportovní akci nebo přípravě na sportovní událost, jakož i sportovní
profesionální tenér, který ji připravuje, se musí prokázat průkazkou
závodního sportovce a průkazkou sportovního profesionálního trenéra a to ještě před vstupem na místo konání. Pokud k tomu nedoje, má
provozovatel nebo správce objektu, provozovatel nebo zaměstnanec
manažera právo odmítnout těmto osobám vstup do zařizení.
Osoba, která se prokáže průkazem imunity a osoba, která je mladší 18
let a je pod jejím dohledem nemá povinnost nosit roušku v zařízení
pro volný čas s výjimkou tělocvičny, fitness centra a bazénu. Osoba,
která se prokáže průkazem imunity, v tréninkové a fitness místnosti, bazénu a sportovním zařízení, stejně jako závodní sportovec podle
sportovního zákona a závodní sportovec starší 18 let a sportovní profesionální trenér, který ji připravuje, nemají povinnost nosit roušku.
Když nově zavedená legislativní ustanovení zmiňují návštěvy, mělo
by to být vždy chápáno, jako využívání služeb volnočasových institucí.
Provozovatel a správce výše popsaných zařízení zajistí dodržování
bezpečnostních opatření vztahujících se na rekreační zařízení.
S ohledem na výše uvedené jsou k dispozici bazény, posilovny, fitness
centra a sportovní zařízení

•

mezi 5:00 a 23:00 pro osoby, které prokážou svoji ochranu (osoba s
maďarským průkazem imunity a osoba s zahraničním ochranným
certifikátem)

•

24 hodin denně, za účelem účasti na sportovní události nebo přípravy na sportovní událost, mohou být přítomni závodní sportovec
a sportovní profesionální trenér, který jej připravuje a to bez ohledu
bez ohledu na věk.
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Právní důsledky padělání a neoprávněného
použití průkazu imunity
Padělání nebo neoprávněné použití průkazu imunity je klasifikován stejně, jako trestný čin padělání nebo neoprávněné použití jiných dokladů
(např. občanského průkazu; řidičského průkazu atd.). Za trestný čin zneužití průkazu imunity hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

Pravidla pro kasina a pro herny
V kasínu a v herně mohou být přítomni pouze zaměstnanci kasina a
heren, dále pak osoby, kteří se prokážou průkazem imunity nebo jiným
dostatečným způsobem, že jsou chráněni.
Pouze zaměstnanci mohou zůstat v herně nebo v kasinu mezi 23:00 a
5:00 hodinou, takže tato místa musí být během tohoto časového intervalu pro návštěvníky uzavřena.
U osob, které dostatečně neprokážou svoji ochranu, provozovatel nebo
manažer herny nebo kasina, zaměstnanec provozovatele nebo manažera
jim zabrání v používání herny a kasina a odmítne těmto osobám vstup.
Hosté, kteří se prokážou, že jsou chráněni, nemusí nosit roušky v herně
nebo v kasinu, ale mohou je nosit z osobních důvodů.
V případě ubytovacích služeb mohou nastat situace, kdy host může
ubytovací službu využít bez prokázání imunity. Takovým příkladem
může být pobyt pro obchodní, ekonomické nebo vzdělávací účely pro
zahraničního hosta. V takovém případě, bude host sice oprávněn využívat ubytovací službu bez prokázání imunity, nemůže ovšem využívat služby herny a ani kasina v ubytovacím zařízení a vstup do těchto
zařízení je mu zakázán. Pokud však host prokáže, že je chráněn před
koronavirem, může využít i služby nabízené v ubytovacím zařízení, jako
kasino a hernu.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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Proto všechny osoby, které mají právo na pobyt v ubytovacím zařízení
a které prokážou svou imunitu v souladu s předpisy, mohou vstoupit
do herny a do kasina, které jsou provozované ubytovacím zařízením.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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ČASTO
KLADENÉ
OTÁZKY
k ustanovením platným následující
den po datu co byly aplikovány čtyři
miliony první dávky vakcíny COVID-19

1.

Které právní předpisy upravují ochranná opatření pro
provoz ubytovacích a stravovacích zařízení?
Ochranná opatření související s provozem ubytovacích a stravovacích zařízení upravuje nařízení vlády č. 484/2020. (XI. 10.) o
druhé fázi ochranných opatření, která se použijí v případě nouze
(dále jen nařízení vlády č. 484/2020. (XI. 10.).
Pravidla související s průkazem imunity proti koronaviru upravuje nařízení vlády č. 60/2021 o průkazu imunity proti koronaviru. (II. 12.) (dále jen nařízení vlády č. 60/2021 (II. 12.).

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ
2.

Vztahují se omezení na všechna ubytovací zařízení?
Ano. Omezení se vztahují na všechny typy ubytování.
Typy ubytování podléhají podmínkám stanoveným nařízením
vlády č. 239/2009 (X.20.) o podrobných podmínkách výkonu činnosti ubytovací služby a o postupu pro vydání povolení k provozování ubytovacího zařízení.

3.

Jací hosté mohou být v hotelu přijímáni po dobu platností
omezení?
BĚHEM OMEZENÍ JSOU POVOLENI POUZE NÁSLEDUJÍCÍ HOSTÉ:

4.

•

osoba chráněná proti koronaviru, a osoba mladší 18 let pod
jejím dohledem,

•

hosté přijíždějící za obchodními, ekonomickými a vzdělávacími účely;

Je příjem cestujících pro obchodní, ekonomické
a vzdělávací účely pouze pro jednotlivé hosty,
nebo můžeme dokonce přijímat skupiny?
Dle nařízení vlády číslo 484/2020. (XI. 10.) neexistují žádná omezení pro skupiny pobývající v ubytovacím zařízením pro obchodní,
ekonomické nebo vzdělávací účely.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.

17

5.

Je nutné zkontrolovat, zda hostem přijíždějícím do hotelu je
osoba chráněná před koronavirem? Jaký je proces?
Ano, ale pouze v případě, že tu host není pro obchodní, ekonomické, vzdělávací účely.
Není-li host na místě z výše uvedených důvodů, může se ubytovat pouze v případě, že je považován za osobu chráněnou
před koronavirem nebo za osobu mladší 18 let pod dohledem
této osoby. Za účelem ověření může být host vyzván k předložení ochranného certifikátu, který prokazuje jeho ochranu. Při
prokazování imunity může být dotyčná osoba rovněž vyzvána
předložit úřední osvědčení prokazující totožnost uvedenou na
průkazu imunity. Věk osoby mladší 18 let, ale starší šesti let,
může být ověřen průkazem totožnosti, cestovním pasem nebo
řidičským průkazem. Je-li skutečnost nezletilosti zřejmá, lze
upustit od ověření věku osoby mladší 18 let.
Při kontrole průkazu imunity je možné sdělit údaje v něm obsažené, jako též údaje obsažené v úředním průkazu totožnosti,
orgánu nebo osobě pověřené kontrolou, ale nesmí být žádným
způsobem zaznamenány.
Pokud je pobyt hosta pro obchodní, ekonomické nebo vzdělávací účely, není předložení ochranného certifikátu podmínkou
pobytu v ubytovacím zařízení. Hosté v této kategorii však mohou využívat wellness centrum (bazén, lázně, tělocvična a posilovna atd.), pouze pokud mají certifikát, že jsou chráněni proti
koronaviru. K prokázání této skutečnosti, může být host požádán o předložení průkazu imunity.
Certifikát o ochraně proti koronaviru vystavený jiným státem,
který Maďarsko uznává za platný a který byl vydán dekretem
ministra odpovědného za zahraniční politiku po dohodě s ministrem odpovědným za hraniční kontrolu, prokazuje ochranu
před koronavirem.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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6.

Jak můžeme přijmout zahraničního hosta?
Ubytovací zařízení může být obsazeno osobou chráněnou proti
koronaviru a osobou mladší 18 let pod jejím dohledem.
Pokud má cizí občan přijíždějící na ubytování průkaz imunity vydaný zemí uznanou Maďarskem a stanovené dekretem ministra odpovědného za zahraniční politiku po dohodě s ministrem
odpovědným za hraniční kontrolu a je tedy chráněný proti koronaviru, může být ubytován. K ubytování může být také přijata
osoba mladší 18 let, která je pod dohledem cizího občana, který
je držitelem průkazu imunity.
Ubytovací zařízení přijímá také zahraniční osoby, kteří přijeli do země
za účelem ekonomické a obchodní činnosti na území Maďarska.

7.

Co je třeba udělat, pokud host nemá průkaz imunity nebo
zahraniční ochranný certifikát přijatelný pro ubytovací
zařízení a nepřijel za obchodními, ekonomickými nebo
vzdělávacími účely?
V takovém případě musí provozovatel ubytovacího zařízení nebo
manažer odmítnout přihlášení hosta do ubytovacího zařízení.

8.

Co mám dělat, pokud v případě uvedeném v předchozím
odstavci dotyčná osoba odmítne opustit ubytovací
zařízení?
Odmítne-li dotyčná osoba v případě uvedeném v předchozím
odstavci odejít, může ubytovatel požádat o pomoc policii.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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9.

Vztahují se omezující opatření na ubytování, které
lze pronajmout bez osobního kontaktu? (Tam, kam
zaměstnanci nechodí a majitel tam není.)
Omezující opatření se vztahují na všechna ubytování bez ohledu na jeho kategorii nebo způsob provozu.

10.

Může být wellness centrum v provozu v ubytovacím
zařízení? Kteří hosté mají přístup do wellness centra?
Wellness část může fungovat v souladu s ustanovením nařízení
vlády 484/2020 (XI. 10.) Hotelové wellness centrum (bazén, lázně, trénink a fitness centrum atd.) je otevřeno pouze hostům,
kteří jsou považováni za chráněné před koronavirem. Za tímto
účelem by provozovatel nebo správce ubytovacího zařízení měl
zajistit, aby prostory ubytovacího zařízení, kde se tyto služby
nacházejí, navštěvovaly pouze osoby považované za chráněné
před koronavirem.
K prokázání této skutečnosti, může být host požádán o předložení průkazu imunity. Při prokazování ochrany je dotyčná
osoba povinna předložit úřední osvědčení vhodné k prokázání
totožnosti uvedené v osvědčení o ochraně. Věk osoby mladší
18 let, ale starší šesti let, může být ověřen průkazem totožnosti,
cestovním pasem nebo řidičským průkazem. Je-li skutečnost
nezletilosti zřejmá, lze upustit od ověření věku osoby mladší 18
let.
Při kontrole průkazu imunity je možné sdělit údaje v něm obsažené, jako též údaje obsažené v úředním průkazu totožnosti,
orgánu nebo osobě pověřené kontrolou, ale nesmí být žádným
způsobem zaznamenány.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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11.

Jaká jsou pravidla pro nošení roušek v ubytovacím
zařízením?
Hosté, pobývající v ubytovacím zařízení, nejsou povinni nosit
roušky. Pravidla pro, používání roušek pro osobu zaměstnanou
v objektu stanoví správce nemovitosti za předpokladu, že použití roušky není zakázáno a pokud osoba zaměstnaná v objektu
neprokáže vedoucímu svou ochranu proti koronaviru, je tato
osoba zaměstnaná v objektu povinna nosit roušku v prostorách
a místech nemovitosti, které mohou hosté navštěvovat.

12.

Je možné v omezeném období uspořádat v ubytovacím
zařízení akci?
Je zakázáno uspořádat hudební a taneční akci v ubytovacím zařízení. V ubytovacím zařízení lze uspořádat rodinnou nebo soukromou akci, pokud počet přítomných osob nepřesáhne deset
osob.

13.

Mohou hosté v ubytovacím zařízení uspořádat obchodní
jednání nebo mítink?
Pokud se hosté v ubytovacím zařízení legálně zdržují, mohou
uspořádat shromáždění, která se považují za soukromé akce, za
podmínkou, že počet přítomných osob nepřesáhne deset.

14.

Jaká jsou pravidla zákazu vycházení?
Zákaz vycházení platí od půlnoci do 5:00 ráno. Během této doby
je každý povinen zůstat v místě svého bydliště, nebo v místě
svého ubytování. Zákaz vycházení se nevztahuje na situace, kdy

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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hrozí riziko poškození zdraví, ohrožení života nebo vážné újmy,
dále za účelem ochrany života, účelem práce nebo v případě
osoby, která se stěhuje z místa bydliště, pobytu, ubytování, při
cestě do práce nebo z práce do bydliště. V případě cesty do práce a z práce musí mít dotyčná osoba dokumenty a potvrzení,
jehož vzor lze stáhnout z oficiálních webových stránek vlády:
https://kormany.hu/hirek/kijarasi-tilalomrol-szolo-igazolas
15.

Je v případě zákazu nočního vycházení host povinnen
zůstat mezi půlnocí a 5 hodinou ranní ve svém pokoji, nebo
je povinnost pobytu v ubytování splněna, i když host není
ve svém pokoji, ale zůstává uvnitř areálu?
Hotelový host neporušuje ustanovení o zákazu nočního vycházení, pokud je v prostorách hotelu mezi půlnocí a 5:00 ranní, v
místnostech, které jsou jinak legálně dostupné pro hosty.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1.

Jaká jsou pravidla pro otevírací dobu stravovacího zařízení?
Hosté mohou pobývat ve stravovacím zařízení, na jeho terase
nebo na jeho zahradě od 5:00 do 23:00. Neexistují žádná omezení
pobytu a pohybu osob zaměstnanců ve stravovacím zařízení.

2.

Jaká jsou pravidla pro nošení roušek ve stravovacím
zařízení?
Pravidla vztahující se na hosty:

•

Roušky nejsou povinné na zahradě ani na terase stravovacího zařízení.

•

Nošení roušky není povinné pro osobu s průkazem imunity
a ani pro osobu mladší 18 let pod jejím dohledem a sedící
u stejného stolu. Pokud jídlo nebo nápoje nejsou konzumovaná v sedě u stolu, rouška by měla být sundaná pouze po
dobu konzumace jídla nebo pití.

•

Osoba, která nedisponuje průkazem imunity, může pobývat
ve stravovacím zařízení jen na dobu nezbytnou za účelem
výdeje a přepravy potravin, které lze odnést, nebo pouze v
případě použití toalety nebo není-li umožněno placení na zahradě nebo na terase, tak z důvodů placení. Nošení roušky je
v tomto případě povinné.

Tato omezení se nevztahují na restauraci nebo bar v ubytovacím
zařízení, pokud tyto podniky navštěvují pouze hoteloví hosté.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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3.

Může v restauraci sedět více 16-17-letých s „chráněným“
18-letým (20-letým)? Musíte být rodičem, opatrovníkem,
členem rodiny?
Pokud dítě (děti) přichází s dospělým, který má průkaz imunity,
může sedět v restauraci.

4.

Musíme oddělit u snídaně ty chráněné od těch
„nechráněných“, od těch, kteří nemají průkaz imunity?
Osoba, která nemá průkaz imunity, může zůstat ve stravovacím
zařízení pouze za účelem výdeje a přepravy potravin, které lze
odnést, v případě použití toalety nebo není-li umožněno placení na zahradě nebo na terase, tak z důvodů placení. Osoba bez
průkazu imunity může jíst a pít pouze na terase nebo na zahradě a není třeba oddělovat chráněné a nechráněné osoby.

5.

Jaká jsou pravidla pro pořádání akcí ve stravovacím
zařízení?
Ve stravovacím zařízení není možné uspořádat hudební ani taneční akci. Rodinnou nebo soukromou akci lze uspořádat pouze
v případě, že počet přítomných osob nepřesáhne deset osob.

6.

Je rozvoz jídla povolen?
Ano, rozvoz jídla je povolena ve stejné formě.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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7.

Mohou zahraniční hosté zůstat ve stravovacím zařízení,
pokud se prokážou, že jsou očkováni?
Pokud má cizí státní příslušník vstupující do pohostinství průkaz
imunity vydaný zemí uznanou Maďarskem a stanovený výnosem ministra odpovědného za zahraniční politiku po dohodě s
ministrem odpovědným za pohraniční kontrolu a prokáže se průkazem, že je chráněn proti koronaviru, pak díky předloženému
certifikátu může pobývat ve stravovacím zařízení a to i společné
s osobou mladší 18ti let pod jejím dohledem. V tomto případě je
povolena konzumace uvnitř stravovacího zařízení u stolu a pokud lze zakoupené jídlo nebo pití konzumovat nejen při posezení
u stolu, nemusíte během konzumace jídla nosit roušku.
Nemá-li cizinec osvědčení o zahraniční imunitě, přijatelné ve
stravovacím zařízení, může pobývat na zahradě nebo terase pohostinství bez roušky a v rámci vnitřních prostor stravovacího
zařízení pouze v roušce, ale v každém případě pouze za účelem
vydávání a přepravy potravin s sebou, za účelem využití toalet
stravovacího zařízení a není-li umožněno placení na zahradě
nebo na terase, tak z důvodů placení.

8.

Jak jsou hosté povinni prokázat svou imunitu a jaké
průkazy totožnosti mohou být předloženy.

•

Každý host může být vyzván k předložení průkazu imunity,
pokud chce využít služby dostupné jen pro osoby s ochranou.

•

Při ověřování ochrany proti koronaviru může být host vyzván,
aby předložil průkaz totožnosti nebo jiný průkaz, který je na
průkazu imunity uvedený, kdy host se zahraničním ochranným průkazem může být požádán zároveň o předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
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•

Od osoby, která dosáhla věku šesti let, ale nedosáhla věku
osmnácti let, může být požadováno, aby prokázala svůj věk
průkazem totožnosti, pasem nebo řidičským průkazem.

•

Od ověřování věku osoby mladší osmnácti let lze upustit, je-li
zřejmá skutečnost její nezletilosti.

Při kontrole průkazu imunity je možné sdělit údaje v něm obsažené, jako též údaje obsažené v úředním průkazu totožnosti,
orgánu nebo osobě pověřené kontrolou, ale nesmí být žádným
způsobem zaznamenány.

9.

Pokud všichni účastníci starší 18 let mají na svatbě průkaz
imunity a jsou též ubytovanými hosty, mohou konzumovat
jídlo a pití v restauraci i na terase. Je možné uspořádat
svatby? Je důležité, že se nesmí tancovat?
Je třeba rozlišovat obřad a svatební hostinu, večeří, které obvykle následují (dále jen „svatební událost“). Nařízení vlády 194/2021
(IV.26) přebírá omezení nařízení vlády č. 484/2020. (XI. 10.) upravující pravidla pro soukromé a rodinné akce, tj., že veškeré rodinné události smějí být uspořádané pouze při počtu osob max. do
10. Proto, bez ohledu na místo události, v souladu s epidemiologickými předpisy, se může konat svatební akce maximálně pro
10 osob. Hudební a taneční akce jsou stále zakázány.
V průběhu sňatku mohou být přítomny tyto osoby:
a) matrikář
b) budoucí manželé
b) svědkové
d) rodiče a prarodiče manželů,
e) sourozenci manželů a
f) děti manželů.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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10.

Je zakázáno uspořádat hudební nebo taneční svatební
hostinu na čerstvém vzduchu v případě, že všichni
účastníci mají průkaz imunity?
Hudební a taneční akce jsou stále zakázány. Je třeba rozlišovat
obřad a svatební hostinu, večeři, které obvykle následují (dále
jen „svatební událost“). Svatební hostina se může konat až pro
10 osob bez ohledu na místo konání.

11.

Může 40-50 hostů (kteří jinak slaví svatbu) společně
povečeřet na terase restaurace s hudbou a programem?
Nebo jenom se nesmí tancovat?
Soukromé akce a svatební obřady se stále mohou konat pouze
v úzkém kruhu, maximálně pro 10 osob. Hudební a taneční akce
jsou stále zakázány.

Ustanovení platná následující den po datu co byly aplikovány čtyři miliony první dávky vakcíny
proti COVID-19. vyrobený: 30. 04. 2021. Doplněno zákonnými ustanoveními platnými od 10. 05. 2021.
Aktualizováno: 10. 05. 2021.
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VYTVOŘIL:
Maďarská Turistická Agentura
Zavírací doba rukopisu: 10. 05. 2021

