7. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje všem osobám
s trvalým pobytem v České republice nebo přechodným pobytem nad 90 dnů nebo
zaměstnaným na území České republiky, které se od tohoto dne navrátí z pobytu na území
Italské republiky, aby tuto skutečnosti telefonicky či jiným dálkovým způsobem nahlásili
svému ošetřujícímu lékaři. Ošetřujícím lékařům se nařizuje rozhodnout u těchto osob o
karanténě v délce trvání 14 dnů.
Opatření se nevztahuje na řidiče nákladní dopravy, piloty letadel, řidiče a posádky dopravní
zdravotní služby.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-op-karantenni-opatreni-pro-osoby-sprechodnym-a-trvalym-pob_18663_4135_1.html
následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna
2020 (č. j. MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN)

8. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje všem osobám,
kterým hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla potvrzena
nákaza COVID-19, aby se podrobili karanténě. O 14 denní karanténě rozhodne ošetřující
lékař.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-karanteny-pro-osobyblizke_18670_4135_1.html

10. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od tohoto dne nařizuje všem
osobám, které v posledních 14 dnech pobývali na území státu s vysokým rizikem výskytu
onemocnění COVID-19 a na které se nevztahuje povinná karanténa, aby po překročení
hranice strpěli provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a poskytly případnou
součinnost při odběru biologického vzorku
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-hranicni-kontroly-priznaku-infekcnihoonemocneni_18693_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí od 18:00 následující
opatření:

o

zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
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o

zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné
moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové
společnosti), které se konají na základě zákona.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-konani-akci-nad-100-osob-od-18hodin-dne-1032020-_18697_4135_1.html
následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna
2020 (č. j. MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN)

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se nařizuje zákaz návštěv ve
zdravotnických zařízeních s lůžkovou službou s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů
s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním
stádiu nevyléčitelného onemocnění
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-ve-zdravotnickych-zarizenichs-luzkovou-peci_18675_4135_1.html

11. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
o

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020 (č. j.
MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN) se od tohoto dne zakazuje osobní přítomnost žáků a
studentů na základním, středním, vyšším odborném a vysokoškolském vzdělávání
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-zakladnichstrednich-a-vysokychskol-od-11320_18696_4135_1.html
následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna
2020 (č. j. MZDR 18032/2020-1/PRO)

12. března 2020

Vláda
o

vláda usnesením č. 194, v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, vyhlásila s učinností
od 14:00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů nouzový stav
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPBSV

13. března 2020

Vláda
a) na základě usnesení vlády č. 199 platí od 6:00 následující opatření:
o

zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob; zákaz se však nevztahuje na schůze,
zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných
osob, které se konají na základě zákona, a na pohřby;
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o

zakazuje se činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech
přesahujících prodejní plochu 5 000 m2;
o zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské
kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;
o následně změněno usnesením vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 a usnesením č. 215 ze dne 15.
3. 2020.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPPAD
b) na základě usnesení vlády č. 201 se zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů rozšiřuje i na
základní umělecké vzdělávání, jazykové vzdělávání, jednoleté kurzy cizích jazyků s denní
výukou, zájmové vzdělávání;
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8
c) na základě usnesení vlády č. 209 vláda se s účinností od 12:00 nařizuje:
o

o

o

o

všem občanům České republiky a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem v České
republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České
republiky zaměstnáni, kteří se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí
z pobytu na území rizikových oblastí, aby bezprostředně po návratu do České republiky
oznámili tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak
jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro
děti a dorost;
všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České
republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České
republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí
z pobytu na území rizikových oblastí, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů;
všem dalším osobám v případě výskytu příznaků chřipkového onemocnění oznámit tuto
skutečnost telefonicky nebo jiným dálkovým způsobem svému poskytovateli zdravotních
služeb.
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW8VY

Ministerstvo zdravotnictví
o

o

Ministr zdravotnictví stanovil rizikové oblasti k 13. březnu 2020: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie,
Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie,
Norsko, Dánsko a Francie
Aktuální seznam rizikových zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy vždy na
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

14. března 2020
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Vláda
a) na základě usnesení vlády č. 198 platí od 0:00 následující opatření:
o
o
o
o
o
o

zákaz vstupu pro všechny cizince přicházejících z rizikových oblastí, vyjma cizinců s trvalým
nebo přechodným pobytem v délce nad 90 dnů v ČR;
zákaz občanů ČR a cizinců, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů,
vstupovat do rizikových oblastí.
zastavuje se přijímání žádostí o víza, přechodné a trvalé pobyty;
zastavují se řízení o žádosti o krátkodobá víza, o nichž nebylo dosud rozhodnuto;
přerušují se řízení o žádostech o oprávnění k pobytu nad 90 dnů;
následně změněno usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPMSG

b) na základě usnesení vlády č. 200 platí od 0:00 následující opatření:
o

o
o

zakazuje se dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě s vozidly nad 9 osob,
dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě a dopravcům v přeshraniční vnitrozemské
vodní osobní dopravě přeprava cestujících přes hranice;
dopravci obchodní letecké dopravy, kteří s cestující na palubě překračují hranice, mohou
využívat pouze mezinárodní letiště Václava Havla v Praze;
v usnesení jsou stanoveny výjimky, další výjimky může udělit ministr dopravy;
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPRJX

c) na základě usnesení vlády č. 204 platí od 0:00 platí zákaz návštěv ve vazebních věznicích,
věznicích a detenčních ústavech
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVWSD
d) na základě usnesení vlády č. 208 platí od 6:00 následující opatření:
o

o
o
o

zakazuje se osobní přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb (bazény a
turistická informační centra) a v provozovnách poskytovatelů služeb (vnitřní i venkovní
sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob);
zakazuje se maloobchodní prodej na tržnicích a tržištích (např. SAPA)
následně změněno usnesením vlády č. 215 ze dne 15. 3. 2020
následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 453 ze dne
23. dubna 2020
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW6RU

e) na základě usnesení vlády č. 211 platí od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující
opatření:
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o

o
o
o

zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách s výjimkou prodejen
potravin, elektra, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékáren a výdejen zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat,
krmiv, brýlí a kontaktních čoček, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a
čistíren, prodeje přes internet a prostředky dálkové komunikace;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
zaměstnaneckého stravování, dovozu jídla a tzv. jídelních okének
zakazuje se provoz heren a kasin
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMPBJNVK

Ministerstvo vnitra
a) na základě usnesení vlády č. 197, usnesení vlády č. 221 a mimořádného opatření Ministerstva
vnitra ze dne 13. 3. 2020 dochází od 0:00 k znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České
republiky s Německem a Rakouskem a vzdušné vnitřní hranici
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPHXW
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWNX8
https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnemznovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx
16. března 2020

Vláda
a) na základě usnesení vlády č. 203 platí od 0:00 následující opatření:
o

o

zákaz vstupu pro všechny cizince s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad
90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky; to neplatí, je-li vstup těchto cizinců
v zájmu České republiky;
zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90
dnů na území České republiky vycestovat z území České republiky; to neplatí, je-li z tohoto
opatření udělena výjimka;
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLVUVR
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020

b) na základě usnesení č. 207 vláda nařizuje po dobu trvání nouzového stavu poskytovatelům
sociálních služeb pozastavení činnosti denních stacionářů
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNLW4Y1
c) na základě usnesení vlády č. 214 platí následující opatření:
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o

o

o
o
o
o

od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 se zakazuje:
 prodej ubytovacích služeb
 provoz autoškol, provoz taxislužby (s výjimkou držitele oprávnění taxislužby)
 provoz samoobslužných prádelen a čistíren
 provoz prodejen stavebnin a hobbymarketů
 provoz vnitřních a vnějších sportovišť
 uplatňování nařízení obcí o zpoplatnění místních komunikací- neplatí parkovací zóny;
nařizuje se, že zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na opravny silničních vozidel
(pokud není přítomno víc jak 30 osob), odtahové služby, prodejny náhradních dílů,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetích osob, prodej zahrádkářských
potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení alespoň částečně hrazená
z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění staveb,
projektovou činnosti, výdej a prodej zdravotnických prostředků;
omezuje se prodej nebaleného pečiva jen za podmínky splnění přísnějších hygienických
kritérií;
nařizuje se, že po dobu trvání nouzového stavu se zmírňují některé podmínky u zaměstnanců
(zdravotní průkaz, posouzení zdravotní způsobilosti);
prodlužuje se platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne
vyhlášení opatření na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu;
následně změněno usnesením vlády č. 248 ze dne 18. 3. 2020 a zrušeno (nahrazeno)
usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJM21T
d) na základě usnesení vlády č. 215 platí od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující
opatření:
o

zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti;
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými;
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a
osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot;
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc);
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče;
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých;
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění-bezpečnosti, vnitřního pořádku a
řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné
hromadné dopravy a další infrastruktury;
 služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby;
 veterinární péče;
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o
o
o
o
o

 pobytu v přírodě nebo parcích
 cest zpět do místa svého bydliště;
 pohřbů;
osobám se nařizuje omezit volný pohyb na veřejnosti na nezbytně nutnou dobu a omezit
kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
zaměstnavatelům se doporučuje, aby umožnili zaměstnancům práci z domova na dálku,
podporovali dovolené a placené volno zaměstnanců, omezili nezbytný výkon prací
všem se doporučuje udržovat na veřejnosti rozestup 2 m a využívat bezhotovostní platební
styk;
poskytovatelům veřejných služeb (pošta, prodejny, apod.) se doporučuje zvýšit hygienická
opatření, omezit přímá kontakt se zákazníkem, zachovat rozestup 2 m
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW63P
e) na základě usnesení vlády č. 216 se od 00:00 všem zaměstnancům vykonávajícím
zdravotnické povolání zakazuje čerpání dovolené po dobu trvání nouzového stavu.
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 278 ze dne 23. 3. 2020.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVW8FK
f)

na základě usnesení vlády č. 217 platí od 0:00 do 24. března 2020 do 6:00 následující
opatření:
o

o

orgánům veřejné moci a správním orgánům se ukládá, aby zahájili omezený provoz
spočívající v:
 omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován;
 omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy na nezbytně
nutnou úroveň (omezení či pozastavení výkonů nikoli nezbytných agend,
nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým, příjem
dokumentů pouze prostřednictvím podatelny, zvýšení hygienických opatření,
omezení kontaktu mezi zaměstnanci);
 omezení rozsahu úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu 3 h
za den;
 zajištění nejnižšího možného počtu zaměstnanců na pracovišti;
 zajištění činnosti tak, aby případné karanténní opatření neohrozilo
akceschopnost orgánu.
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 279 ze dne 23. 3. 2020.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWAVB
g) na základě usnesení vlády č. 238 se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje se
nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a
telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších
výroků pro domácnost. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3.
2020.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWC2U
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h) na základě usnesení vlády č. 239 se nařizuje po dobu trvání nouzového stavu zákaz vycházení
ze zařízení pro seniory, domovy se zvláštním režimem apod., pozastavení činnosti stacionářů
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9
i)

na základě usnesení vlády č. 240 se doporučuje osobám starším 70 let po dobu trvání
nouzového stavu nevycházet ze svého obydlí, s výjimkou nezbytné návštěvy zdravotnického
zařízené, a nařizuje se starostům obcí zajistit těmto osobám pomoc při základních životních
potřeb, včetně nákupů potravin a léků
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWG62

j)

na základě usnesení vlády č. 241 se nařizuje zákaz prodeje ubytovacích služeb s výjimkou
poskytnutí ubytování cizincům do doby opuštění České republiky a cizincům s pracovním
povolením. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne 23. 3. 2020.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMRRWJ4F

České dráhy
-

představenstvo společnosti České dráhy, a.s. rozhodlo, že s účinností od 00:00 hodin dne 16.
3. 2020 do odvolání ukončí prodej jízdních, přepravních a rezervačních dokladů ve vlacích
Českých drah, a.s. Cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení
elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního
dokladu
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVX62J

17. března 2020

Vláda
-

na základě usnesení vlády č. 219 se nařizuje povinnost hejtmanů krajů a primátora hlavního
města Prahy zajistit nezbytnou péči o děti ve věku 3-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů
ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo
nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení. Nezbytná péče bude
vykonávána ve skupinkách max 15 dětí.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMQVWEU1

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se poskytovatelům akutní lůžkové péče
nařizuje, aby omezili provádění plánovaných zdravotních výkonů na nezbytně nutnou míru
při zohlednění zdravotního stavu pacienta, a to za účelem zajištění dostatečné kapacity pro
léčbu nemoci COVID-19
http://mzcr.cz/dokumenty/opatreni-obecne-povahy-omezeni-provadeni-zdravotnichvykonu-v-ramci-planovane-_18745_4135_1.html

18. března 2020

Vláda
8

-

na základě usnesení vlády č. 243 se od 0:00 zakazuje příslušníkům bezpečnostních sborů po
dobu trvání nouzového stavu vykonávat jinou výdělečnou činnost
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJQY6K

-

na základě usnesení vlády č. 247 se tzv. pendlerům nařizuje omezit pohyb na území České
republiky na nezbytně nutné potřeby a strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly
příznaků infekčního onemocnění a případně odběru biologického vzorku
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN
o

-

následně změněno usnesením vlády č. 334 ze dne 30. března 2020

na základě usnesení vlády č. 251 se doporučuje provozovatelům maloobchodních prodejen
provádět dezinfekci nákupních košíků a vozíku, madel a klik nejméně jednou za hodinu a
provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat často exponovaná místa ve voze minimálně
po každé jízdě
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPFDC

19. března 2020

Vláda
-

na základě usnesení vlády č. 247 se od 0:00 zakazuje všem osobám pohyb a pobyt mimo
bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústa, nos) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN

-

na základě usnesení vlády č. 249 se schvaluje vyhrazená prodejní doba pro seniory (viz níže
opatření Ministerstva zdravotnictví). Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 266
ze dne 19. 3. 2020.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPBJ8

-

na základě usnesení vlády č. 262 se schvaluje ošetřovné pro OSVČ a ukládá živnostenským
úřadům přijímat takové žádosti o ošetřovné a předávat je Ministerstvu průmyslu a obchodu
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAVVCA

k) na základě usnesení vlády č. 264 se nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje služeb
v provozovnách se nevztahuje na realitní zprostředkování, činnost účetních poradců, vedení
účetnictví a daňové evidence. Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 280 ze dne
23. 3. 2020.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW2OU

Ministerstvo zdravotnictví
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-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 252 se
zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-prijimat-nove-pacienty-za-ucelemposkytovani-lazenske_18763_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotní se nařizuje zákaz návštěv pacientů
v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou nezletilých
pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, pacientů v hospicech a pacientů v terminálním
stádiu nevyléčitelného onemocnění (zákaz návštěv nově platí i na rodičky)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickychzarizenich-v-vyjimk_18766_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotní se nařizuje vyhrazená prodejní
doba pro osoby nad 65 let v čase mezi 10:00 do 12:00 v prodejnách potravin, hygienického
zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárnách a výdejnách zdravotnických
prostředků. Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením ministerstva
zdravotnictví ze dne 19. 3. 2020.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-pritomnosti-ve-vybranychmaloobchodnich-prodejnach-s-_18764_4135_1.html

20. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády č. 265 se
nařizuje nová vyhrazená prodejní doba pro osoby nad 65 let a držitele ZTP/P starší 50 let
v čase mezi 7:00 do 9:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží (nově neplatí na lékárny a výdejny zdravotnických prostředků). Následně
zrušeno (nahrazeno) opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-nova-nakupni-doba-proseniory_18785_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAW49M

21. března 2020

Vláda
-

na základě usnesení vlády č. 267 se od 0:00 nařizuje tzv. pendlerům předložit při překročení
státní hranice knížku přeshraničního pracovníka s razítkem Policie ČR
o

bod I následně zrušen (nahrazen) usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMVAWAJE
23. března 2020

Vláda
10

-

na základě usnesení vlády č. 276 se nařizuje, že povinnost zajištění nezbytné péče pro děti ve
věku 3-10 let se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do
obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální
práce a poskytovatelů sociálních služeb
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMPWJ

-

na základě usnesení vlády č. 279 platí následující opatření:

o

bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení volného
pohybu osob do dne 1. dubna 2020 do 6:00;
bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení nařízení
omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do dne 1. dubna 2020 do
6:00;
doporučuje se zaměstnavatelům umožnit zaměstnancům práci z domova, podporovat
dovolenou a placené volno, omezit nezbytný výkon prací;
doporučuje se využívat bezhotovostní platební styk;
doporučuje se provozovatelům veřejných služeb (pošta, prodejny, apod.) vytvořit podmínky
pro rozestup 2m a zvýšit hygienická opatření

o

o
o
o

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMVMC
-

na základě usnesení vlády č. 280 platí následující opatření:

o

bylo vzato na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o prodloužení zákazu
maloobchodního prodeje a prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky, a to na
dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00;
nařizuje se, že po dobu trvání nouzového stavu lze u nových zaměstnanců nahradit čestným
prohlášením nahradit zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti, není nutné konat
pravidelné lékařské prohlídky, platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu se
prodlužuje do 60 dnů po skončení nouzového stavu;

o

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T
24. března 2020

Vláda
-

na základě usnesení vlády č. 274 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu platí následující
opatření:
o

ukládá se územním samosprávným celkům konat zasedání zastupitelstev, pouze pokud
je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke
schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně
hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření, změny pravidel rozpočtového
provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních
samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícím i účast členů
zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti;
účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je tímto vyloučena;
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o

o

doporučuje se územním samosprávným celkům, aby průběh zasedání zastupitelstev
nejvyšší možnou měrou zpřístupnily veřejnosti pomocí prostředků komunikace na dálku,
a to přinejmenším pořízením a zveřejněním zvukového záznamu
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 388 ze dne 6. dubna 2020

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMKN1
-

na základě usnesení vlády č. 275 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu se stanovuje, že
provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna (odesílání
datových zpráv zdarma)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMMIE

-

na základě usnesení vlády č. 278 se zakazuje všem zaměstnancům vykonávající zdravotnické
povolání čerpání dovolené po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena
karanténa.
o Následně zrušeno usnesením vlády č. 403 ze dne 9. dubna 2020
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMTJQ

-

na základě usnesení vlády č. 280 se od 6:00 zakazuje účinnost nařízení, kterými obce stanoví
tzv. parkovací zóny (bezplatné parkování v obcích)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMX2T

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 (č. j.
MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN) platí od 24. března 2020 od 0:00 do dne 1. dubna 2020 do
6:00 platí následující opatření:

o

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou cest do zaměstnání a
k výkonu podnikatelské či jiné obdobné činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami
blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb a zajištění těchto
potřeb pro jinou osobu, cest do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení
neodkladných úředních záležitostí, pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do svého
bydliště, pohřbů a cest za účelem výkonu specifikovaných povolání nebo činností.
Nařizuje se omezit volný pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu,
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a pobývat na veřejně
dostupných místech nejvýše v počtu dvou (s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání a
podnikatelské a jiné obdobné činnosti, pohřbů) a zachovat odstup mezi osobami nejméně 2
metry

o

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-volny-pohyb-osob-na-uzemicr_18799_4135_1.html
následně zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 (č.j.
MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN) platí od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do
6:00 platí následující opatření:
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o

o
o
o
o
o

o

o

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje
potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a
dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů,
tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob
v provozovně), prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských
potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby
alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby,
květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis
výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních
poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; pokud uvedené zboží či služby představují
převážnou činnost dané provozovny;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech
s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem
poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice;
zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče
taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a
venkovních sportovištích;
zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na
prodej služeb cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne
26. 3. 2020
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodnihoprodeje_18802_4135_1.html

25. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví a usnesení vlády č. 282 se
vyčleňuje prodejní doba pro osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP/P starší 50 let v čase
mezi 8:00 do 10:00 v prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2. Prodejnám s uvedeným zboží,
jejichž prodejní plocha nepřesahuje 500 m2, se nařizuje, aby uvedené osoby upřednostnili.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-proseniory_18800_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAN3WR


následně zrušeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25.
května 2020 (č. j. MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN)
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-

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se všem poskytovatelům
zdravotních služeb poskytujících lázeňskou léčebně rehabilitační péči se zakazuje přijímat
nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%ADl%C3%A1ze%C5%88sk%C3%A1-l%C3%A9%C4%8Debn%C4%9B-rehabilita%C4%8Dn%C3%ADp%C3%A9%C4%8De.pdf
o

následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 24. dubna 2020 (č. j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN)

27. března 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví přijatého dne 26. 3. 2020 platí
s účinností od 27. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 následující opatření:


o

o
o
o
o

o

Dochází k rozšíření výjimek!

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou prodeje
potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a
dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů,
tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, opravy silničních vozidel (do 30 osob
v provozovně), prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských
potřeb včetně osiva a sadby, prodej jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby
alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby,
květinářství, provádění staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis
výpočetní a telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních
poradců, vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav,
údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění
balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků do uren,
myčky automobilů, pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané
provozovny;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních centrech
s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických podmínek;
nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným prodejem
poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění řidiče
taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti v prodejnách
stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti na vnitřních a
venkovních sportovištích;
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o

zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje se na
prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním povolením
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreniobchodu_18826_4135_1.html
následně zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

MPSV omezí kvůli onemocnění COVID-19 papírování v souvislosti s přídavky na dítě,
příspěvkem na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči. MPSV navrhuje zjednodušené správní
řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Zákon musí schválit poslanecká sněmovna,
senát a podepsat prezident. Více na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-omezi-kvuli-covid19-papirovani

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
-

Počet potvrzených případů nákazy ve Středočeském kraji k dnešnímu dni je 206, z toho 25
v okrese Kladno http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualni-situace-ve-vyskytu-koronaviruve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html

Svaz měst a obcí (právní poradna)
V nejbližší době uplynou tři měsíce od konání posledního zasedání zastupitelstva, co máme dělat?
Uplynutí doby tří měsíců nemá žádný právní následek, následek může nastat až teprve tehdy, uplyneli 6 měsíců mezi jednotlivými zasedáními - Ministerstvo vnitra by pak v souladu se zákonem o obcích
mělo zastupitelstvo obce rozpustit. Máme však za to, že pokud by krizová opatření a nouzový stav
trvaly delší dobu, lze očekávat, že na to příslušné orgány zareagují tak, aby i v případě nekonání
zasedání zastupitelstva po delší dobu nenastal takovýto následek.
Zároveň je možné zasedání zastupitelstva obce aktuálně konat, pokud je to nezbytné k přijetí
opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních jednání nezbytných k
dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám, prostředky komunikace na dálku
umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní
přítomnosti, tj. zejména prostřednictvím videokonference či telefonní konference. Z takového
zasedání by měl být minimálně pořízen audiozáznam, který bude zpřístupněn občanům.
Obec pronajímá prostory místním provozovnám a restauraci. S ohledem na to, že podle usnesení
vlády musí zůstat zavřené, by nás zajímalo, zda jim lze odpustit nájem? Nebude takové jednání v
rozporu s povinností péče řádného hospodáře?
Zákon o obcích stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími
zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna trvale sledovat, zda
nájemníci včas a řádně platí nájem, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv obce.
Uvedené však rozhodně neznamená, že by obec nemohla poskytnout úlevy (např. odpuštěním
nájmu) nájemcům v důsledku vládního usnesení. Příslušný orgán obce by však měl rozhodnutí o
takové úlevě (odpuštění nájmu, odložení splatnosti) odůvodnit, a to zejména ve vztahu k tomu, jaký
důležitý zájem obce a jejích občanů je tím hájen (např. zájem na zachování dostupnosti služeb
občanům, které jsou ohroženy nepříznivou situací apod.).
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30. března 2020

Ministerstvo vnitra
-

-

Nejčastější dotazy a odpovědi týkající se jednání zastupitelstev obcí a krajů
https://www.mvcr.cz/clanek/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-tykajiciho-se-jednanizastupitelstev-obci-a-kraju.aspx
K dodržování pravidel chování v obcích v době omezení volného pohybu osob mohou obce
využívat i asistenty prevence kriminality https://www.mvcr.cz/clanek/k-dodrzovani-pravidelchovani-v-obcich-v-dobe-omezeni-volneho-pohybu-osob-mohou-obce-vyuzivat-i-asistentyprevence-kriminality.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 13620/20201/MIN/KAN) ze dne 27. března 2020 s účinností od 28. března 2020 platí následující opatření:
o

zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková
péče;
o zákaz přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou
porodu v případě rodičky, která
a) je cizinka a potřebuje tlumočení,
b) má závažné duševní onemocnění,
c) je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
d) a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu;
o Zákaz návštěv osob v zařízeních sociálních služeb v pobytové formě a osob
v zařízeních všech forem sociálních služeb v pobytové formě, s výjimkou nezletilých
uživatelů sociálních služeb, uživatelů s omezenou svéprávností a uživatelů
v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
o Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN
o Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-v-zdravotnickychzarizenichs-vyjim_18840_4135_1.html
-

Ministerstvo zdravotnictví dne 27. března 2020 vydalo s účinností od 28. března 2020
mimořádné opatření (č. j.: MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN), kterým se poskytovatelům
zdravotních služeb následné a dlouhodobé péče a poskytovatelům sociálních služeb nařizují
režimová a organizační opatření pro ochranu seniorů v sociálních zařízeních:
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnichsluzeb-nasledne-a-dlouh_18844_4135_1.html
o

k tomuto opatření bylo zpracováno metodické doporučení:

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-zdravotnichsluzeb-nasledne-a-dlouhodobe-luzkove-pece-a-poskytovatelum-socialnich-sluzeb/

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (č. j.: MZDR 13742/20201/MIN/KAN) ze dne 29. března 2020 s účinností od 30. března 2020 platí následující opatření:
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o poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům
sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nařizuje, aby
přijímali osoby za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně
přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co
podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem.
o Zároveň se přijímaným osobám nařizuje 14 denní karanténa v odděleném pokoji.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnich-sluzebk-testovani-na-co_18856_4135_1.html

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

-

-

-

-

MPSV zveřejnilo letáky pro ohrožené děti a profesionály, kteří o ně pečují (dětské domovy,
výchovné ústavy, apod.), jejichž cílem je podpora komunikace s dětmi o koronaviru.
http://www.pravonadetstvi.cz/aktuality/jak-hovorit-s-detmi-o-koronaviru-letaky-pro-deti-ipro-pecovatele.html
MPSV připravilo novou stránku pro zaměstnance, kde naleznou odpovědi na nejčastější
otázky
ohledně
jejich
práv
během
mimořádných
opatření.
https://www.mpsv.cz/web/cz/prava-zamestnancu
MPSV zveřejnilo veškeré informace o opatřeních na ochranu seniorů před onemocněním
COVID-19 v domovech pro seniory a dalších pobytových sociálních službách.
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info
Doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP+%C4%8D.+6_Postupy+p%C5%99i+kar
ant%C3%A9n%C4%9B+%281%29.pdf/
Veškeré postupy pro poskytovatele sociálních služeb v souvislostí s epidemií
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info
MPSV zveřejnilo doporučení pro seniory starší 70 let. Na webovém odkazu je též informační
leták ke stažení. https://www.mpsv.cz/web/cz/seniori

Ministerstvo financí
-

Ministerstvo financí předloží vládě návrh na půlroční moratorium na splátky úvěrů a
hypoték
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-napulrocni-uverove-mo-38024
Průvodce
pro
daňové
poplatníky
v souvislosti
s koronavirem
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-vsouvisl-37856

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat
doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při
splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci, obdobu ošetřovného. A to ze
speciálního programu, který schválila vláda. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a
obchodu, žádat se o ni bude prostřednictvím živnostenských úřadů.
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Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách
www.mpo.cz včetně příloh. Po vyplnění ji OSVČ bude moct podat u kteréhokoliv obecního
živnostenského úřadu prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem,
poštou nebo, a to pouze v nezbytných případech a po předchozí domluvě, doručit osobně.
Žadatel o příspěvek:





musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ na hlavní činnost;
prokáže čestným prohlášením
musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě; prokáže
čestným prohlášením
musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným prohlášením
nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního
zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže čestným prohlášením

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-budemozne-zadat-od-1--dubna--a-to-pres-zivnostenske-urady--253699/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-kaktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Středočeský kraj obdržel mimořádnou dodávku ochranných pomůcek od ministerstva vnitra.
Jde o 24.720 respirátorů a 433.000 rukavic. Respirátory a většina rukavic půjdou do
sociálních zařízení - především do domovů pro seniory. K odebrání budou v jednotlivých
distribučních skladech po předchozím vyzvání v pondělí.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/temer-25-tisic-respiratoru-pujdepredevsim-do-domovu-pro-seniory?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

-

Na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje se nebude dále omezovat
veřejná
doprava
a
bude
platit
prázdninový
režim
https://www.krstredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-nebude-omezovat-dopravuobcane-se-musi-dostat-do-zamestnani-k-lekari-do-lekaren-a-nanakup?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

-

Středočeský kraj se intenzivně připravuje na ekonomické výzvy v návaznosti na škody
způsobené současnou koronavirovou krizí a plánuje vyšší investice https://www.krstredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/krajske-investice-nakopnou-ekonomiku-v-regionupo-pandemii?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
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tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
-

Ke dni 30. 3. k 10:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemoci COVID-19
celkem u 308 lidí, z toho 46 v okrese Kladno http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualnisituace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html

Energetický regulační úřad
-

ERÚ varuje před tzv. energetickými šmejdy, kteří zneužili současné situace a nabízeli roušky
proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele.
https://www.eru.cz/cs/-/pozor-na-energeticke-smejdy-nouzoveho-stavu-se-nebojizneuzivaji-ho

Česká správa sociálního zabezpečení
-

K placení záloh na pojistné OSVČ v roce 2020 a podání přehledu OSVČ za rok 2019
https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Placeni_zaloh_na_pojistne_OSVC_v_roce_2
020_podani_prehledu_OSVC_za_rok_2019.pdf/5ae246f5-b9f1-5149-e8de-8a0c5c1a2500

Svaz měst a obcí
-

K možnostem nákupu a distribuci ochranných pomůcek obcemi
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/jakymi-prepisy-se-ridit-pri-nakupu-ochrannychpomucek

31. března 2020

Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 332 ze dne 30. března 2020 se zakazuje všem zaměstnancům
kritické infrastruktury zákaz čerpání dovolené a nařizující se jim další omezující opatření,
které mají za cíl zamezit jejich nakažení nemocí COVID- 19
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBKG8

-

Na základě usnesení vlády č. 333 ze dne 30. března 2020 se nařizuje nasazení vojáku v činné
službě v poštu 300 osob a potřebné techniky k provádění krizových opatření a poskytnutí
podpory při likvidaci epidemie
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBM4H

-

Na základě usnesení vlády č. 334 ze dne 30. března 2020 platí s účinností od 31. dubna 2020
od 0:00 do dne 12. dubna 2020 následující omezení:
o
o
o
o

Zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, mimo výjimek;
Zákaz vycestování z území ČR, mimo výjimek;
Povinná 14 denní karanténa pro všechny, kteří vstoupí na území ČR, mimo výjimek;
Omezení volného pohybu tzv. pendlerů na celém území ČR, s výjimkou nezbytných
cest do zaměstnání a zpět, obstarání základních životních potřeb a neodkladných
úředních záležitostí, cest do zdravotnických zařízení, pohřbů;
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o

o

Zrušují se:
 body I/1 a I/5 usnesení vlády č. 198, body II až IV usnesení vlády č. 247
 usnesení vlády č. 203, 209, 281
následně usnesením vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 prodloužena platnost do
13.4. 23:59

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN7SBPR6

Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a
agendového informačního systému evidence obyvatel
https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-k-pozadavkum-obci-naposkytnuti-udaju-z-registru-obyvatel-a-agendoveho-informacniho-systemu-evidenceobyvatel.aspx

-

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek
občanům obce (z hlediska zákona o obcích a předpisů v oblasti účetnictví)
https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ministerstva-vnitra-a-ministerstva-financi-krozdavani-ochrannych-rousek-obcanum-obce-z-hlediska-zakona-o-obcich-a-predpisu-voblasti-ucetnictvi.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j.
MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN) se prodlužuje omezený provoz orgánů veřejné moci a
správních orgánů a to do dne 11. dubna 2020 do 6:00

o následně bod I/3 zrušen mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne
6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-narizeni-omezeneho-provozuovm-a-so_18872_4135_1.html
-

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j.
MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN) se prodlužuje omezení volného pohybu osob (s výjimkami)
a omezení kontaktu s jinými osobami do dne 11. dubna 2020 do 6:00
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-omezeni-pohybuosob_18873_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j.
MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN) se do dne 11. dubna 2020 do 6:00 prodlužují následující
omezení:
o
o
o
o
o

zákaz maloobchodního prodeje a prodej služeb v provozovnách (s výjimkami);
zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (s výjimkami),
omezení prodeje nebaleného pečiva;
povinné poskytnutí jednorázových rukavic v maloobchodních prodejnách;
zákaz provozu heren, autoškol, taxislužby, zákaz přítomnosti veřejnosti v prodejnách
stavebnin, zákaz přítomnosti na vnitřních a venkovních sportovištích;
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o

zákaz prodeje ubytovacích služeb (s výjimkami)

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-prodlouzeni-zakazu-maloobchodnihoprodeje_18874_4135_1.html
-

na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j.
MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN) se zakazuje pobyt a pohyb na všech místech mimo bydliště
bez ochrany nosu a úst mimo děti do 2 let a řidiče motorových vozidel, jsou-li sami
v uzavřeném vozidle
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacichcest_18875_4135_1.html
o

následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 9. dubna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN)

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Kalkulačka pro výpočet výše ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při
epidemii koronaviru ke stažení na adrese https://www.mpsv.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Vláda ČR dnes v souvislosti s omezeními plynoucími z nouzového stavu schválila návrh novely
realitního zákona, který by prodloužil dobu pro prokázání odbornosti nutné pro další
podnikání, jak to ukládá zákon o realitním zprostředkování. Splnění této podmínky by se
posunulo
z
3.
září
2020
na
3.
ledna
2021.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vlada-pomuze-realitnim-maklerum

-

Ministerstvo pro místní rozvoj sděluje, že cestovní kanceláře mohou nabízet poukazy jako
jednu z alternativ pro řešení nastalé situace v souvislosti s koronavirem a uvádí odpovědi na
nejčastěji kladené dotazy https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-oznamuje,-zezakaznici-cestovnich-kancelari-mo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

MŠMT připravilo návrh zákona, který umožní vysokým školám posunout termíny zkoušek na
VŠ
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novy-zakon-umozni-posunout-terminyzkousek-na-vs

-

MŠMT zveřejnilo příručku pro děti „Koroňák není kamarád“, jejímž cílem je děti informovat,
upevnit jejich žádoucí chování a emočně je podpořit ve vztahu ke koronaviru SARS-CoV-2,
který způsobuje nemoc Covid-19. http://www.msmt.cz/jak-mluvit-s-detmi-o-koronavirupomuze-prirucka-i-komiks

Ministerstvo dopravy
-

Vláda schválila sérii opatření směřující na podporu sektoru dopravy, na který také dopadají
opatření zaváděná v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 v Evropě. Dopravci nákladní
kamionové dopravy se dočkají odkladu plateb za mýto i silniční daň.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Balicek-opatreni-na-podporu-dopravyschvalen

Krajský úřad Středočeského kraje
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-

Autobusoví dopravci dostanou od kraje mimořádnou zúčtovatelnou zálohu
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/autobusovi-dopravci-dostanou-odkraje-mimoradnou-zuctovatelnou-zalohu?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

-

Středočeský kraj a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si dovolují
informovat o aktuálních možnostech podpory, kterou stát nabízí podnikatelům
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/covid-19-jakou-podporu-nabizistat-podnikatelum-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
-

Ke dni 31. 3. k 10:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemoci COVID-19
celkem u 341 lidí, z toho 47 v okrese Kladno http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualnisituace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html

Svaz měst a obcí
-

-

-

Starosta města Nový Knín, se na Svaz obrátil s prosbou o pomoc při rozšíření Petice za
předávání
informací
starostům
obcí
od
krajských
hygienických
stanic
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/petice
Do konce dubna 2020 platí neomezený přístup zdarma do elektronické verze časopisu
Moderní obec https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/dobra-zprava-pro-ctenare-casopisumoderni-obec
Portál www.stalezijeme.cz pomáhá živnostníkům a řemeslníkům ve vašem okolí
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/portal-wwwstalezijemecz-pomaha-zivnostnikum-aremeslnikum-ve-vasem-okoli

1. dubna 2020

Vláda
-

Vláda schválila další balíček opatření, která mají pomoci nejvíce postiženým dopady
pandemie. Navrhuje jednorázovou podporu 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně
činné, úhradu většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či
dopady koronavirové krize a pomoc lidem v exekuci. Návrh musí schválit Parlament a
podepsat prezident.
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-25-000-korun-pro-osvc-spousti-take-program-na-podporu-udrzeni-zamestnanosti-180794/

-

Na základě usnesení vlády č. 352 ze dne 31. března 2020 se s účinností od 2. dubna 2020 po
dobu trvání nouzového stavu zakazuje obcím platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti
obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v
souladu s cenovými předpisy (neplatí parkovací zóny)
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https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N89E6
o
-

Následně zrušeno usnesením vlády č. 483 ze dne 27. dubna 2020

Na základě usnesení vlády č. 354 ze dne 31. března se ukládá živnostenským úřadům přijímat
žádosti o dotaci na ošetřovné (OSVČ) a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a
obchodu
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABN8N8DEN

Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k neprojednání závěrečného účtu ve
lhůtě stanovené v § 43 zákona o obcích https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviskoministerstva-vnitra-a-ministerstva-financi-k-neprojednani-zaverecneho-uctu-ve-lhutestanovene-v-43-zakona-o-obcich.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Kromě telefonní linky nabízející psychickou pomoc pro širokou veřejnost byla spuštěna
telefonická linka, která takové služby poskytuje výhradně zdravotnickým pracovníkům.
Smyslem linky pro zdravotníky je pomoci jim zvládnout jejich stresové zatížení v souvislosti
s koronavirem. http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-iniciovalo-vznik-linkykolegialni-podpory-pro-pracovn_18902_1.html

Ministerstvo financí
-

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ
ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a
jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v
nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika
základních požadavků:
o
o
o

o

o
o

Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího
důchodové pojištění,
Vykonávaná činnost je činností hlavní,
vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ
měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod,
nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně
pečovala o potřebnou osobu. Přesný výčet těchto situací je definován v § 9 odst. 6
písm. b) nebo c) zákona o důchodovém pojištění.
OSVČ vykázala v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen
2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10%. (V případě, že podnikatel začal s
podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od
zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je
prosinec 2019-únor 2020).
Subjekt dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že
nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.
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https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-prozasazene-o-38055

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde
jednoduše. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené
prostředky. https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

-

Z rozhodnutí užší skupiny Ústředního krizového štábu ze dne 31.3.2020 mají všechny kraje a
hlavní město Praha neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků,
které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné
ochranné třídy. Tyto sety musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se
u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Dotčená zařízení jsou povinna
bezodkladně kontaktovat příslušného pracovníka kraje, případně hlavního města Prahy, na
krizovém čísle, které má být dostupné 24 hodin denně. Uvedenými ochrannými prostředky
nebudou sociální služby zásobeny preventivně. Ostatní ochranné prostředky jako roušky,
rukavice apod. budou nadále pravidelně distribuovány prostřednictvím krajů a hlavního
města Prahy. Případný nedostatek ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních
služeb hlásit prostřednictvím interaktivního formuláře
https://www.mpsv.cz/web/cz/analyza-potreb-ochrannych-pomucek-socialnich-sluzeb

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vyřizování „ošetřovného“ OSVČ se MPO snaží maximálně usnadnit i s pomocí inteligentního
formuláře dostupného na adrese https://www.mpo.cz/osetrovneosvc . Vyplněný formulář
lze odeslat MPO prostřednictvím datové schránky, emailu s elektronickým podpisem nebo
poštou.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vyrizovani-_osetrovneho_osvc-se-mpo-snazi-maximalne-usnadnit-i-s-pomoci-inteligentniho-formulare--253780/

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Středočeský kraj má 6 odběrných míst pro odběr vzorků na testy COVID-19 (Benešov, Kladno,
Mladá Boleslav, Kutná Hora, Kolín, Příbram)
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-ma-jiz-sest-mistpro-odber-vzorku-na-testy-covid-19?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

-

Krizový štáb Středočeského kraje rozhodl o přijetí mimořádného opatření pro snížení počtů
spojů a posilových vozů na drážních tratích na území Středočeského kraje. Opatření bude
platit od 3. dubna 2020.
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https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/mimoradne-opatreni-v-provozuverejne-drazni-dopravy-na-uzemi-stredoceskehokraje?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

Úřad práce
-

Aktuální příjmy za první čtvrtletí roku 2020 nebudu nutné u testovaných dávek (přídavek na
dítě, příspěvek na bydlení) dle návrhu vlády dokládat. Návrh zákona ještě musí schválit
Parlament.
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/aktualni-prijmy-za-1-ctvrtleti-nebude-nutne-dokladatzmena-zakona-je-ve-schvalovacim-procesu

Krajský hygienická stanice Středočeského kraje
-

Ke dni 1.4. k 10:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemoci COVID-19
celkem u 378 lidí, z toho 48 v okrese Kladno http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualnisituace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html

Právní poradna pro obce
Co vše lze zahrnout pod výjimky, v jejichž rámci se v současné době může konat zasedání
zastupitelstva obce on-line?
Aktuální stanovisko je takové, že standardní zasedání (s osobní účastí členů zastupitelstva na jednom
místě) se konat nemohou. Přípustná jsou pouze on-line zasedání, ale i ta je možné konat pouze
tehdy, je-li to nezbytné. A to bude pouze v případech, kdy je zapotřebí přijetí opatření souvisejících s
řešením nouzového stavu nebo schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo
zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Typickým příkladem, kdy se může zasedání konat, je
situace, kdy má obec, která nemá radu, v úmyslu vydat nařízení o krizovém opatření podle zákona o
krizovém řízení, nebo volba nového starosty. Dalšími případy mohou být přijetí nezbytného
rozpočtového opatření, schválení dotační smlouvy a jiná rozhodnutí, která mohou zabránit vzniku
škod.
Může nařízení obce podle zákona o krizovém řízení vydat i sám starosta v době nouzového stavu?
Nařízení obce vydává rada obce, případně zastupitelstvo obce, není-li rada v obci volena. To platí i
pro nařízení vydávané k provedení některého z krizových opatření. Ministerstvo vnitra však
z odborné literatury dovozuje, že mohou existovat situace, kdy může nařízení obce podle krizového
zákona vydat i sám starosta obce za podmínky, že existuje nebezpečí z prodlení a zároveň takové
nařízení rada obce (či případně zastupitelstvo, není-li rada) na svém nejbližším zasedání
zastupitelstva dodatečně schválí nebo naopak zruší.
Musíme pořizovat zápis ze zasedání zastupitelstva on-line?
Není důvodu, proč by v rámci on-line zasedání zastupitelstva neměl být pořizován zápis, byť to na
první pohled může být administrativně náročnější. Zároveň Vláda ČR doporučuje, aby byl z on-line
zasedání zastupitelstva pořízen alespoň audiozáznam, který pak bude veřejnosti zpřístupněn.
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Lze občanům v souvislosti s výpadkem jejich příjmů poskytnout peněžitou pomoc?
Ano, obec může poskytnout jak peněžní dar, tak i zápůjčku. V případě zápůjčky doporučujeme
bezúročné poskytování s ohledem na právní regulaci obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru.
Rozhodnutí o poskytování peněžitých darů nad 20 000 Kč jedné osobě v jednom kalendářním roce je
vyhrazeno zastupitelstvu obce. Rozhodnutí o poskytování zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce
bez ohledu na její výši, tedy i v případě zápůjčky ve výši pod 20 000 Kč.
Občanům lze též doporučit, aby si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc, což je jedna ze
sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tuto sociální dávku se podává
u Úřadu práce.
Může starosta obce (jedná se o obec bez rady) požádat o dotaci bez souhlasu zastupitelstva? Musí
být každá žádost o dotaci schvalována zastupitelstvem obce?
Rozhodnutí o požádání a přijetí dotace spadá mezi tzv. zbytkové pravomoci rady obce. V obci, kde se
rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta. Jestliže si tedy pravomoc nevyhradí zastupitelstvo
obce, jedná se o pravomoc starosty obce (pravomoc lze též zcela nebo zčásti svěřit obecnímu
úřadu). Starosta tedy může požádat o dotaci bez souhlasu zastupitelstva u každé žádosti o dotaci,
nevyhradilo-li si tuto pravomoc zastupitelstvo.
Může rada obce dát starostovi pravomoc uzavírat určité typy smluv v čase, než se rada sejde?
Nebude-li se rada obce scházet častěji, bude pro zachování efektivity úřadu nejvhodnějším řešením,
aby svěřila některé své zbytkové pravomoci starostovi nebo obecnímu úřadu, a to usnesením, v němž
vymezí rozsah svěření těchto pravomocí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích.
Zbytková pravomoc je svěřena radě obce s tím, že zastupitelstvo si ji může zcela nebo zčásti vyhradit
dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích. Rovněž platí, že rada obce může její výkon svěřit
starostovi nebo obecnímu úřadu, a to opět zcela nebo zčásti. Naopak v případě vyhrazených
pravomocí platí, že nemohou být svěřeny jinému obecnímu orgánu (ledaže tak zákon stanoví
výslovně) a stejně tak platí, že si je jiný orgán nemůže převzít. To je patrné zejména v případě
vyhrazených pravomocí rady obce, které nemohou být převzaty zastupitelstvem obce. Zákon o
obcích v ustanovení § 41 odst. 2 stanoví, že právní jednání, která vyžadují schválení zastupitelstva
obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení neplatná. Ve všech případech se přitom jedná
o tzv. neplatnost absolutní, což znamená, že nedostatky postupu obce, které směřují k neplatnosti
uzavřené smlouvy, nelze dodatečně (po jejím uzavření) zhojit (např. následným schválením smlouvy
či zveřejněním záměru).
2. dubna 2020

Vláda
-

Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, tj. do 11. května 2020
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pozada-poslance-o-prodlouzeninouzoveho-stavu-o-30-dnu--parlamentu-predlozi-i-balik-zakonu-na-pomoc-s-koronavirem180842/

Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z
obecního majetku v době trvání nouzového stavu https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko26

-

ministerstva-vnitra-k-moznostem-obci-docasne-snizit-najemne-vybirane-z-obecnihomajetku-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx
Vláda schválila návrh Ministerstva vnitra, aby policisté i obecní strážníci mohli porušování
krizových opatření pokutovat přímo na místě blokovou pokutou do výše 10 tisíc korun.
Řešení postihu ve správním řízení se ukázalo jako neefektivní a zdlouhavé. Návrh zákona
musí schválit Parlament a podepsat prezident. https://www.mvcr.cz/clanek/duleziteposileni-prava-policie-by-mohla-pokutovat-poruseni-krizovych-narizeni-ke-koronaviru-primona-miste.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. dubna 2020 (č.j.
MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 2. dubna 2020 od 6:00 do dne 11. dubna
2020 do 6:00 následující opatření:
 Rozšiřují se výjimky!
o

o
o
o
o

o

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou
prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých
domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a
souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), odtahy a odstraňování závad
vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním
prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a
zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej
jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené
z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění
staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a
telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců,
vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav,
údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště,
provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských
ostatků do uren, myčky automobilů, domácích potřeb, pokud lze v provozovně
nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
pokud uvedené zboží či služby představují převážnou činnost dané provozovny; dále
se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej
potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část
provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí
provozovny.
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních
centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických
podmínek;
nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným
prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo
jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění
řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti
27

o

o
o

v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobbymarketů, přítomnost veřejnosti
na vnitřních a venkovních sportovištích;
zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje
se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním
povolením, osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán
ochrany veřejného zdraví karanténu.
ruší se mimořádné usnesení ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 13361/20202/MIN/KAN
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN)

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodej-sluzeb-vprovozovnach_18922_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. dubna 2020 (č.j.
MZDR 14481/2020-1/MIN/KAN) se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s
účinností ode dne 2. dubna 2020 nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních na území
každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob,
jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň
v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně
podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly
zřetelně označeny.
o Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze
dne 6. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-luzek-v-krajich-ahlmpraze_18923_4135_1.html

Ministerstvo financí
-

Vláda schválila návrh Ministerstva financí na vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a
hypoték, které bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky
a nebankovní společnosti. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr
svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického
dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-nasplatky-uv-38077

-

Vzor rozhodnutí o prominutí místního poplatku z moci úřední
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedina-dotazy/2020/mp-09-2020-poplatek-za-komunalni-odpad-v-38078

-

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ ve výši 25 tis korun
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/castokladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

-

Ministerstvo financí předloží vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovité věci. Aby se
minimalizoval efekt nežádoucího zamrznutí trhu s nemovitostmi v následujících dnech, bude
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návrh MF opatřen retrospektivní účinností. Po dokončení legislativního procesu tak bude
zákon účinný zpětně, a to k předem stanovenému datu.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-predlozi-navrh-na-zruseni-dane-znaby-38023

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti. Nově bude možné, aby se
uchazeč o zaměstnání zaevidoval na Úřadu práce online a odkudkoliv. Osoby v evidenci ÚP
budou mít nově na doložení lékařského potvrzení při nemoci až 3 dny. Po dobu nouzového
stavu firmy nebudou muset dokládat bezdlužnost a nebude se jim krátit příspěvek pro osoby
se zdravotním postižením na překážce. Návrh byl nyní postoupen Poslanecké sněmovně.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/01_04_2020_TZ_zmena_zakona_o_zame
stnanosti.pdf/037584a4-6138-0a44-57cc-23941b7b0b2f

-

MPSV vydalo podrobný manuál pro zaměstnavatele k programu cílené podpory
zaměstnanosti Antivirus pod následujícím odkazem
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb6
7-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa
více informací i na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Vláda schválila návrh zákona předložený MMR v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19,
na základě kterého budou provozovatelé digitálních platforem typu Airbnb povinni sdělit
obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě
cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které jsou
poskytovány.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pred-uvolnenim-opatreni-musimemit-preh

-

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě několik opatření na zmírnění dopadů
koronavirové krize. Prvním z opatření je omezení možnosti pronajímatelů bytů dát nájemci
výpověď z důvodu prodlení nájemce s placením nájemného, do kterého se dostal
v důsledku mimořádných opatření. Dále se zavádí možnost odložení splatnosti splátek úvěrů
poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení a to na dobu do 30. listopadu 2020. Příjemce
úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet. Třetí opatření vychází vstříc
pronajímatelům, prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům
bytů a nebytových prostor v bytových domech. Všechna tato opatření jsou součástí návrhu
úprav zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2.
Návrh zákona musí schválit Parlament a podepsat prezident.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavurozhodne-pom

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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-

Vláda schválila řadu opatření, které mají pomoci zvládnout dopady pandemie koronaviru
na společnost. Návrhy zákonů projedná ve stavu legislativní nouze Parlament a musí je
podepsat
prezident.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/prodlouzeni-nouzoveho-stavu--balik-zakonu-na-pomoc-s-koronavirem-ci-uvolneninektereho-zakazu-prodeje--probrala-stredecni-vlada--253787/

Ministerstvo zemědělství
-

Na dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu na tzv. „ošetřovné“ mají nárok i OSVČ zemědělci
a lesníci v prvovýrobě, přestože dni spuštění dotačního programu obsahovalo čestné
prohlášení osoby samostatně výdělečně činné k žádosti o dotaci právě prohlášení o tom, že
nevykonávají hlavní činnost v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby.
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/na-osetrovne-maji-narok-izivnostnici-v.html

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Do obcí byla distribuována třetí dodávka dezinfekce. Obce s rozšířenou působností převzaly
v této zavážce 18 800 litrů desinfekce ze skladu Územního odboru HZS v Benešově z celkové
plánované dodávky 60 000 litrů dezinfekce zajištěné Středočeským krajem. Současně dnes
Středočeský kraj distribuoval 7 000 litrů dezinfekce určené pro sociální zařízení v kraji ze 14
distribučních míst. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/do-obci-byladistribuovana-treti-dodavka-dezinfekce?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

-

Středočeské firmy mohou opět získat podporu na inovace a marketing. Středočeské inovační
centrum (SIC) vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí. Letošní alokace činí 10 milionů korun.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredoceske-firmy-mohou-opetziskat-podporu-na-inovace-a-marketing?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu v České republice budou Českou správou
sociálního zabezpečení mimořádně akceptovány Žádosti o provádění výplaty dávek
důchodového pojištění dle §116c (tj. žádost již registrovaného zařízení se souhlasem klienta
o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb k 15. dni v měsíci) zaslané prostřednictvím
datové schránky zařízení. Žádosti však musí být naskenovány včetně vlastnoručního podpisu
klienta/opatrovníka a razítka příslušného zařízení sociálních služeb.
https://www.cssz.cz/web/cz/-/informace-pro-zarizeni-socialnich-sluzeb

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
-

Ke dni 2.4. k 10:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 408 lidí, z toho 51 v okrese Kladno. http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualnisituace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html
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Českomoravská rozvojová a záruční banka, a.s.
-

První kolo záručního programu COVID II bylo naplněno. O záruku za provozní úvěr požádalo
více než 700 živnostníků, malých a středních podniků. Hodnota předložených úvěrů
přesahuje 1,5 miliardy korun. Všechny žádosti budou vyhodnoceny v následujících 10
pracovních dnech. Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020.
https://www.cmzrb.cz/

3. dubna 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

MPSV zveřejnilo přehled zaslaných stanovisek a odpovědí k oblasti sociálně-právní ochrany
dětí v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19.
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Firmy, které musely kvůli opatřením v kontextu s pandemií koronaviru uzavřít provoz, budou
moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta poplyne od 12. března, kdy byl
vyhlášen nouzový stav a potrvá do 30. června 2020. Návrh zákona schválila vláda, nyní půjde
ve stavu legislativní nouze do Poslanecké sněmovny. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-odklad-najemneho-pro-podnikatele--253792/

-

Firmy, které zavádějí do praxe inovace, aby bojovaly s koronavirem, podpoří Ministerstvo
průmyslu a obchodu. Resort vyhlásil druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the
Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Projektové záměry mohou firmy posílat
do 15. května 2020. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpopodpori-inovativni-firmy--ktere-bojuji-s-pandemii-koronaviru---253816/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

MMR zveřejnilo často kladené dotazy ve věci některých zákonných opatřeních, jako například
omezení možnosti výpovědi či odklady některých splátek. Je třeba upozornit, že úlevy
neslouží k tomu, aby se neplatily nájmy. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ulevyneslouzi-k-tomu,-aby-se-neplatily-najmy

-

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vypracoval sérii doporučení pro
řídicí orgány, jak postupovat při řízení projektů financovaných z evropských fondů, které
byly zasaženy pandemií koronaviru. Nově tak budou moci zažádat o proplacení některých
vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové
pandemie. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-nalozit-s-projekty-zasazenyminenadalou-situac

Ministerstvo životního prostředí
-

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 prodlužuje
Státní fond životního prostředí ČR běžící lhůty všem žadatelům o podporu z jeho programů.
Opatření se týká programů Nová zelená úsporám, Dešťovka a výzvy na podporu výsadby
stromů (č. 9/2019), které se automaticky prodlužují do 30. 6. 2020.
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https://www.mzp.cz/cz/news_20200402-statni-fond-zivotniho-prostredi-prodluzuje-lhutypro-zadatele

Úřad pro ochranu osobních údajů
-

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi na
nejčastější otázky ke zpracování osobních údajů v rámci opatření proti šíření koronaviru.
https://www.uoou.cz/casto%2Dkladene%2Dotazky%2Dochrana%2Dosobnich%2Dudaju%2Dv
%2Dnbsp%2Dcase%2Dkoronavirove%2Dpandemie/d-40626

-

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejňuje vyjádření k mimořádnému opatření
ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, které nařizuje provozovatelům mobilních
komunikačních sítí (operátorům) a bankám zpracovávat „provozně-lokalizační“ údaje a údaje
„o době a místě použití elektronického platebního prostředku“, tedy o pohybu a chování
osob nakažených nemocí COVID-19.
https://www.uoou.cz/urad%2Dse%2Dnbsp%2Dvyjadril%2Dk%2Dnbsp%2Dmimoradnemu%2
Dopatreni%2Dministerstva%2Dzdravotnictvi%2Dv%2Dnbsp%2Dsouvislosti%2Ds%2Dnbsp%2
Dprojektem%2Dchytra%2Dkarantena/d-41505

Česká správa sociálního zabezpečení
-

-

Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)
https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradnepandemicke-situace-covid-19ČSSZ shrnuje pro rodiče a zaměstnavatele postup pro získání ošetřovného za uplynulý měsíc.
https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-pecio-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Ministerstvo životního prostředí připravilo souhrnné informace o nakládání s odpadem
v době koronavirové krize. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/jaknakladat-s-odpadem-v-dobe-koronavirovepandemie?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
-

Českomoravská záruční a rozvojová banka po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu
znovuotevírá první kolo záručního programu COVID II. Živnostníci a malí a střední
podnikatelé budou moci podávat žádosti do pátku 3. 4. 2020, 23:59.
https://www.cmzrb.cz/prvni-kolo-zarucniho-programu-covid-ii-bylo-pro-enormni-zajemprodlouzeno-do-patecni-pulnoci-2/

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
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-

Ke dni 3.4. k 10:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 429 lidí, z toho 56 v okrese Kladno. http://www.khsstc.cz/dokumenty/aktualnisituace-ve-vyskytu-koronaviru-ve-stredoceskem-kraji-5723_5723_161_1.html

6. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

-

Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním
sektoru
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-o-dodavkach-ochrannych-prostredku-zdravotnickympracovnikum-v%C2%A0ambulant_18946_1.html
Ke dni 6.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 562 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo financí
-

Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ
ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Pětadvacítka bude administrována Finanční
správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna.
Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí
splnění několika základních požadavků:









Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové
pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec,
tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a
podobně).
Vykonávaná činnost je činností hlavní,
vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává
zaměstnání
OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost
byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)
OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou,
a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových
opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu
nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení
poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení
dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti)
Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-prozasazene-o-38055
-

V souvislosti se zmírněním podmínek pro získání tzv. kompenzačního bonusu pro OSVČ
Ministerstvo financí aktualizovalo nejčastější otázky a odpovědi https://www.mfcr.cz/cs/oministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacnibonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

Ministerstvo práce a sociálních věcí

33

-

Příjem žádostí o podporu zaměstnanosti z programu Antivirus bude zahájen 6. 4. 2020.
Podávání žádostí bude plně elektronizované, odkaz na rozhraní bude zveřejněn také na webu
MPSV. https://www.mpsv.cz/antivirus

-

Žádosti o dotaci z programu Antivirus je od 6.4. od 12:00 možné vyplnit na stránce
https://antivirus.mpsv.cz/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-mspro-skolni-rok-2020-2021

-

MŠMT vydalo doporučené postupy pro školy pro vzdělávání v době, kdy jsou žáci a studenti
vzdělávání pomocí dálkových nástrojů. http://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skolyv-obdobi-vzdelavani-na-dalku

7. dubna 2020

Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 387 ze dne 6. dubna 2020 platí následující opatření:
a) s účinností od 14. dubna 2020 od 0:00 do konce nouzového stavu:
o

o

zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince s výjimkou:
 pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým
pobytem na území České republiky, rodinné příslušníky –manžele a nezletilé
děti –občanů Evropské unie a občanů České republiky, kteří jsou oprávněni
vstoupit na území České republiky;
 pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii,
kteří tranzitují přes Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto
účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace);
 je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky;
 pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice
pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze
sousedního státu;
 pro pracovníky mezinárodní dopravy; pro pracovníky servisu kritické
infrastruktury, pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací;
 v naléhavých mimořádných situacích, přičemž Ministerstvo vnitra svým
sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo
jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní hranice;
nařizuje se všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně
po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo
jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště
nebo ohlašovaného pobytu, které nařídí 14 denní karanténu (s výjimkami dle
usnesení)
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o

o

o

o

vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod
podmínkou, že účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu
nařízeného mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a že k dosažení účelu
vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky;
nařizuje se všem osobám, které po 14.dubnu 2020 vstoupily na území České
republiky:
 v případě jakýchkoli příznaků počínajícího infekčního onemocnění oznámili
tuto skutečnost svému lékaři;
 povinnosti strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků
infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního
onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům
při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti
onemocnění COVID-19;
 v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím
území;
nařizuje se, že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu
práce v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici, pokud doba jejich
vycestování byla kratší než 14 dní, a u pracovníků servisu kritické infrastruktury, kteří
za účelem tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla
kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po
předložení nóty zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby
a základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické
infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění šíření
koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích
cest;
nařizuje se všem subjektům, které přijímají cizince podle uvedené výjimky, aby
pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali
pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády České republiky ze dne 30.
března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

b) s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu:
o občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a v usnesení uvedeným
cizincům, kteří se repatriují na území České republiky, se nařizuje předem oznámit
datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České republiky příslušnému pro
zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do místa
bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;
c) s účinností od 14. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu:
o zákaz všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla
nařízena karanténa volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou cest do
zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a tento výkon, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k
zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a
poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cest do zdravotnických zařízení a
zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů;
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o
o
o
o
-

prodlužuje platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového
opatření, vyhlášeného pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;
zrušuje se s účinností ode dne 14. dubna 2020 bod I usnesení vlády ze dne 19.
března 2020 č. 267
následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č.
443 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABVQ3

Na základě usnesení vlády č. 388 ze dne 6. dubna 2020 platí s účinností od 7. dubna 2020 od
0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující opatření:
o

o

o

o
o
o

Členům zastupitelstev ÚSC a ostatním osobám včetně veřejnosti se ukládá, aby při
osobní účasti na jednání zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali
mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné prostředky dýchacích cest
(nos, ústa);
Územně samosprávným celkům se ukládá, aby vhodným způsobem zabezpečily
dodržení těchto povinnosti spočívajících v dodržování odstupů účastníků jednání
zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry a vhodným
způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná
práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva;
doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné, účast
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně
veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky
komunikace na dálku umožňujícími účast v reálném čase bez jejich osobní
přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud umožňují
uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva, a v případě
osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob
včetně veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení
členů zastupitelstev územních samosprávných celků od veřejnosti vhodnými
prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konáníz asedání v
otevřeném prostoru;
doporučuje územním samosprávným celkům, aby uvedená opatření přiměřeně
aplikovaly i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;
zrušuje se usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFABXKR

Ministerstvo vnitra
-

Vláda schválila návrhy Ministerstva vnitra související s koronavirem. Jde o povolení jednání
zastupitelstev, prodloužení lhůt pro konání voleb do Senátu v Teplicích nebo nová pravidla
pro vycestování do zahraničí. Vláda povoluje od 7. dubna 2020 jednání zastupitelstev i
z jiných důvodů, než je projednání krizových opatření, a to včetně účasti veřejnosti.
Podmínkou je dodržení dvoumetrových rozestupů jak členů zastupitelstva, tak veřejnosti.
Stejně je povinné mít po celou dobu zakrytá ústa a nos. Dodržení povinností musí zajistit
obce a města. Obdobně by měla města a obce postupovat také u svých ostatních kolektivních
orgánů. Pokud je to však možné, vláda upřednostňuje konání zastupitelstev formou
videokonferencí.
https://www.mvcr.cz/clanek/povoleni-zastupitelstev-nebo-termindoplnovacich-voleb-do-senatu-vlada-schvalila-navrhy-ministerstva-vnitra.aspx
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-

Informace Ministerstva vnitra k dopadům usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 (151/2020
Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-dopadum-usneseni-vlady-c388-ze-dne-6-4-2020-151-2020-sb-o-prijeti-krizoveho-opatreni-tykajiciho-se-jednanizastupitelstev-obci-a-kraju.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-2/MIN/KAN) se s okamžitou platností ruší omezení úředních hodin na
pondělí a středu v maximálním rozsahu 3h v daném dni ve vztahu ke kontaktním místům
veřejné zprávy (tzv. Czech POINT)
o
o

-

ukončuje platnost bodu I/3 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.:
MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/ukonceni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-3032020-kekontaktnim-mistum-verejne-sp_18953_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 do konce
nouzového stavu následující opatření (vyjma bodu o povolení provozu hobbymarketů,
prodejen stavebnin, stavebních výrobků a železářství, prodeji a servisu jízdních kol, a nařízení
opatření pro provozovatele prodejen, které nabývají účinnosti od 9. dubna 2020 od 0:00
hod):

o

Rozšiřují se výjimky!

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou
prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých
domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a
souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), odtahy a odstraňování závad
vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním
prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a
zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej
jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené
z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění
staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a
telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců,
vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav,
údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště,
provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských
ostatků do uren, myčky automobilů, domácích potřeb, pokud lze v provozovně
nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
prodej a servis jízdních kol, sběr a výkup surovin a kompostárny pokud uvedené zboží
či služby představují převážnou činnost dané provozovny; dále se tento zákaz
nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice
nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve
které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
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o

o
o
o
o

o

o

o
o

o

-

provozovatelům výše uvedených provozoven se nařizuje, aby bránili kontaktu
zákazníku na vzdálenost kratší než 2m, zajistili 2m rozestupy ve frontě, umístili
v provozovnách dezinfekční prostředky, zajistili nošení rukavic pracovníky, zajistili
informování zákazníků o omezeních;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních
centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických
podmínek;
nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným
prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo
jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění
řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti
v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť (zrušen zákaz
přítomnosti v prodejnách stavebnin a hobbymarketech a na venkovních
sportovištích)
zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje
se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním
povolením, osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán
ochrany veřejného zdraví karanténu.
ruší mimořádné opatření ze dne 1. dubna 2020 č. j. MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN) a mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR
16193/2020-2/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-maloobchodni-prodej-a-prodejsluzeb-v-provozovnach_18954_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN) s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 do konce nouzového
stavu platí následující opatření:
o

Zákaz volného pohybu osob po území celé České republiky s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární
péče,
 výkonu povolání nebo činnosti sloužící k jejich zajištění;
 pobytu v přírodě nebo parcích, cest zpět do místa svého bydliště,
 pohřbů;
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o

o

o
o
o
-

nařizuje se omezit pobyt na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu,
pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami, na veřejně
dostupných místech pobývat v počtu dvou osob, a zachovávat odstup nejméně 2 m;
Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem
tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při
sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky.
ruší mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/20204/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 10. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-pohybu-osob-svyjimkami_18955_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN) se s účinností ode dne 7. dubna 2020 hejtmanům krajů a
primátorovi hlavního města Prahy nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou
pracovišť akutní lůžkové péče, nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s
odpovídajícím personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy
prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u
kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, alespoň v rozsahu 60 lůžek na 100 000 obyvatel
kraje nebo hlavního města Prahy, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální
epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
o
o
o

ruší se mimořádné opatření ze dne 1. dubna 2020 č. j. MZDR 14481/20201/MIN/KAN
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 24. dubna 2020 (č. j. MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-k-vycleneni-luzek-v-krajicha-hlmpraze_18956_4135_1.html

-

Ke dni 7.3. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 595 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19¨

-

Přehledný manuál pro občany shrnující nejzákladnější platná práva a povinnosti v souvislosti
s vyhlášeným nouzovým stavem https://koronavirus.mzcr.cz/manual-pro-obcany-prava-apovinnosti-za-nouzoveho-stavu/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
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-

S žádostí o mimořádnou pomoc není nutné nikam osobně chodit. MPSV zjednodušilo
podání žádosti. Lze ji podat elektronicky na formuláři, a to bez zaručeného elektronického
podpisu. Rovněž lze žádost o MOP zaslat v příloze e-mailu naskenovanou nebo
ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, nebo také i standardními způsoby, tzn. zasláním
prostřednictvím pošty, vhozením do schránky umístněné obvykle při vstupu na příslušné
kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR, zasláním v elektronické podobě se zaručeným
elektronickým podpisem nebo za užití datové schránky.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/06_04_2020_TZ_MOP_fin.pdf/bcad4d547e3b-5b53-4d95-f59810dcc118

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Vláda schválila návrh zákona předložený Ministerstvem pro místní rozvoj, který ochrání
cestovní kanceláře. Po dobu trvání tzv. ochranné doby zákazník obdrží poukaz na zájezd,
který bude moci vyčerpat na náhradní zájezd. Cestovní kancelář bude mít povinnost
zákazníkovi po dobu ochranné doby nabídnout bez doplatku rovnocenný zájezd. Pokud to
nebude možné, ochranná doba skončí a cestovní kancelář bude povinna uhradit zákazníkovi
veškeré platby za původní zájezd. Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají
zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří tento zájezd z řady důvodů
nechtějí nebo nemohou absolvovat - např. z důvodu ztráty zaměstnání, jiných sociálních a
ekonomických dopadů pandemie, popř. i obav o své zdraví. Tito zákazníci mají sice podle
občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy, jsou však povinni cestovní kanceláři
uhradit odstupné (tzv. storno poplatky).
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-novy-zakon-ochrani-cestovni-kancelarei-jejic

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Česká správa sociálního zabezpečení začala vyplácet prodloužené ošetřovné podle nové
právní úpravy. Z prvních zkušeností je patrné, že pro hladký průběh celého procesu je v tuto
chvíli klíčový především přístup ze strany zaměstnavatelů. https://www.cssz.cz/web/cz//radne-vyplnene-tiskopisy-jsou-klicove-pro-hladky-prubeh-vyplaceni-osetrovneho

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Kraj poskytne OSVČ, kteří byli nepříznivě zasaženi epidemií COVID-19, bezúročnou půjčku,
splatnou za čtyři roky, kdy jeden rok je odklad a tři na splácení, aby mohli rychle obnovit své
podnikání. Bezúročná půjčka bude poskytnuta v maximální výši 50 tisíc korun. Celkový objem
finančních prostředků, s nímž je počítáno, činí 2,750 miliardy korun.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/vedeni-kraje-poskytne-bezurocnepujcky-zivnostnikum?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

-

O víkendu předal Středočeský kraj záchranářům 2 000 kusů respirátorů FFP2, krajským
nemocnicím jich šlo dalších 13 000 kusů, menším nemocnicím 11 240 a následné péči 3 020.
Všechna tato zdravotnická zařízení dostala i několik tisíc kusů roušek. Dnes si z distribučních
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míst vyzvednou také 19 960 kusů respirátorů FFP2 a 66 600 roušek praktičtí lékaři a 50 000
kusů respirátorů a 170 000 roušek poskytovatelé sociálních služeb.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-dal-obratemdistribuuje-ochranne-pomucky-pro-zachranare-do-nemocnic-lekarum-a-poskytovatelumsocialnich-sluzeb?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1
8. dubna 2020

Poslanecká sněmovna
-

Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu kvůli nynější koronavirové krizi do 30.
dubna. Poslanci projednávají další balík vládních zákonů ke zmírnění dopadů omezení
pohybu
lidí
nebo
obchodu
a
služeb
na
obyvatele
i
firmy.
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13831

Ministerstvo vnitra
-

Ministerstvo vnitra vydalo přehlednou tabulku k rozšíření možnosti vycestovat po
Velikonocích, která obsahuje karantenní opatření po návratu
https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsirimoznosti-vycestovat-do-zahranici.aspx

-

Ministerstvo vnitra shrnulo hlavní změny, na základě kterých s účinností od 14. dubna 2020
(0:00) platí po dobu nouzového stavu upravená pravidla pro vstup na území České republiky.
https://www.mvcr.cz/clanek/hlavni-zmeny-v-pravidlech-pro-vstup-na-uzemi-cr-platne-od14-dubna-0-00.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 8.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 620 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s partnerskými organizacemi pokračuje
v distribuci potravin a základní hmotné pomoci z prostředků Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_04_2020_TZ_PoMPo_a_koronavirus.
pdf/40d13272-b401-9b26-5f82-a5c569178443

-

Poslanci schválili změny v oblasti dávek státní sociální podpory. Rodiny a senioři pobírající
přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset pro
nárok na výplatu ve 2. a ve 3. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení
za první tři měsíce letošního roku. Tato úprava bude platná v případě trvání mimořádných
opatření. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku
2020. Jde o dočasné změny, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s
epidemií COVID-19 a v praxi pomohou velké skupině osob. Úpravy musí ještě schválit Senát a
podepsat prezident republiky.
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https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_04_2020_TZ_davky_SSP.pdf/20ea0e2
5-bae9-58d1-c58c-3167dd0f7296

-

Registrace žadatelů o zaměstnání on-line a na jakémkoliv úřadu práce, až tři dny na dodání
potvrzení od lékaře při nemoci žadatele o zaměstnání a další změny legislativy v oblasti
zaměstnanosti schválili poslanci. Změny musí ještě projít hlasováním v Senátu a být
podepsány prezidentem.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_04_2020_TZ_zjednoduseni_legislativy
_zamestnanosti.pdf/067b4abb-5df9-6862-7412-2210fea29dbc

-

K 31. 3. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 225 678 uchazečů o zaměstnání.
To je o 1 691 méně než v únoru a o 1 375 osob méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší
březnovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo bez práce 199 597 lidí. Z celkového počtu
nezaměstnaných bylo v uplynulém měsíci 206 113 dosažitelných uchazečů. Podíl
nezaměstnaných osob zůstal na 3 %.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/08_04_2020_TZ_nezamestnanost_brezen
.pdf/a1b9a211-ac97-8868-a0c4-8852357dfe24

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vláda schválila otevření některých obchodů a provozoven. Nově jsou otevřeny venkovní
sportoviště, parky a další veřejná prostranství a také sběrny surovin, sběrné dvory a
kompostárny. Od čtvrtka 9. dubna 2020 se pak zrušení zákazu provozu rozšíří na hobby
markety, prodejny stavebních výrobků, železářství, obchody a opravny jízdních
kol. V otevřených obchodech je třeba v souvislosti s pandemií koronaviru a ochranou zdraví
dodržovat přísnější hygienická pravidla. Jaká konkrétně jsou, jednoduše popisuje
informační leták „Jak se chovat při nákupu“.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nektera-opatreni-v-kontextus-koronavirem-zmirnila--pri-nakupovani-je-treba-dodrzovat-prisnejsi-hygienicka-pravidla--253882/

Ministerstvo zahraničních věcí
-

Nejčastější otázky a odpovědi směřované Ministerstvu zahraničních věcí v souvislosti
s nouzovým stavem
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzove
ho_stavu.html

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Středočeský kraj a Krajská hospodářská komora Střední Čechy informují o projektu „Zachraň
práci!“, který se v dnešní problematické době zaměřuje na tzv. dočasné přidělení
zaměstnance – dohoda o dočasném „zapůjčení“ zaměstnance k výkonu práce u jiného
zaměstnavatele.
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/covid-19-%E2%80%93-zachranpraci-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr42

stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

Svaz měst a obcí
-

Svaz měst a obcí podpořil výzvu „Datovka pomáhá“. Výzva apeluje na starostky a starosty,
aby umožnili provoz pracovišť CzechPOINTů v takovém rozsahu, který bude odpovídat jejich
personálním, technickým a časovým možnostem a potřebám žadatelů. S ohledem na
rizikovou práci pracovníků CzechPOINTů, se podařilo Hospodářské komoře ČR dohodnout
s výrobcem ochranných štítů možnost vybavení exponovaných pracovníků tak, aby mohli být
co nejvíce chráněni. Ochranné štíty pro tuto potřebu budou poskytnuty zdarma. V případě
zájmu o ochranné šíty pro pracovníky CzechPOINTu zájem, zašlete poptávku na adresu:
datovkapomaha@komora.cz.
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/podporte-vyzvu-%E2%80%9Edatovkapomaha%E2%80%9C

9. dubna 2020

Poslanecká sněmovna
o

Poslanci schválili návrhy zákonů, které mají za cíl zmírnit nepříznivé dopady epidemie na
obyvatele. Všechny návrhy ještě musí schválit Senát a podepsat prezident:
o

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečné činné budou moci od státu dostat
jednorázový příspěvek 25.000 korun jako kompenzaci dopadů krize související s
koronavirem. U finančních úřadů o něj budou moci požádat vedle živnostníků
například samostatní zemědělci nebo lékaři. Příspěvek 500 korun denně je určen
především těm osobám, které ekonomicky poškodila situace kolem epidemie
koronaviru. Vyplácet se bude za období od 12. března do 30. dubna. K podání žádosti
bude stačit mailem poslat naskenovaný podepsaný formulář. Zaměstnanců se týkat
nebude. Na ty pamatuje vládní program Antivirus, který provozuje ministerstvo
práce.

o

Nájemníci, kteří kvůli epidemii koronaviru dočasně přišli o příjem, kvůli tomu
nemohou dostat výpověď z bytu. Neplacení nájemného by měli pronajímatelé
tolerovat do konce července. Neschopnost platit nájem včas si budou lidé muset
potvrdit od Úřadu práce, postup stanoví metodický pokyn.

o

Podnikatelé platící nájem, které kvůli krizovým opatřením musely svou provozovnu
uzavřít, mohou požádat o odklad splátek, a to v období od 12. března do 30. června
2020. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce letošního roku.

o

Jednotlivci i firmy budou moci v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit buď na tři,
nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které se musí
požádat, si lze vybrat. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i
podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26.
březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných
před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu.
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o

Podnikatelé a firmy v hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez
zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny
exekuce movitých věcí i nemovitostí. Pozastavení ale má svoje výjimky - nebude se
týkat třeba dluhů na výživném a za újmy na zdraví a z úmyslných trestných činů.
Pokračovat budou moci exekuce nemovitostí, v nichž dlužník nemá trvalý pobyt.

o

Přijímací zkoušky na VŠ se uskuteční nejdříve 15 dnů po znovuotevření škol.
S ohledem na epidemii se mohou uskutečnit prezenčně i dálkově. Poslanci prodloužili
také lhůtu, v níž přijatí uchazeči mohou dodat dodatečně maturitní vysvědčení, a to
z vládou navrhovaných 30 dnů na 45 dnů po zápisu na vysokou školu. Vysoké školy
mají v rukou možnost i prodloužit akademický rok, nebo odpustit studentům
poplatky za příliš dlouhé studium.

o

Poslanci také uzákonili pravomoci policistů a strážníků pokutovat na místě přestupky
proti vládním krizovým opatřením.

o

Každý, kdo nabízí ubytování na online platformách fungujících na principu sdílené
ekonomiky (typu Airbnb), musí s českými úřady nově sdílet informace o uzavřených
smlouvách. Provozovatelé takových platforem budou muset sdělit na vyžádání
živnostenskému úřadu poskytovatele, počet uzavřených smluv o službě cestovního
ruchu, celkovou cenu i adresu bytu. Úřady budou moci údaje předávat dalším
institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii.

o

Cestovní kanceláře mohou odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli epidemii
koronaviru, které měly proběhnout od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou
klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku
platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít
nárok na vrácení uhrazených záloh.

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13831

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (MZDR
1575/2020-3/MIN/KAN) se účinností ode dne 20. dubna 2020 všem orgánům veřejné moci a
správním orgánům (dále jen „orgán“) nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť dodržovaly
v souvislosti s nouzovým stavem pravidla provozu spočívající v:

1. omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob
(dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních
řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň;
omezení kontaktů se provede zejména takto:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového
stavu,
b) při osobním kontaktu:
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přijetím opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to
možné,
vytvořením podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry,
je-li to možné, zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně (jsou-li
např. sedačky těsně vedle sebe, je nutné umožnit využití jen každé druhé z nich
např. nápisem „Nesedat“, sedací místa nesmí směřovat proti sobě ve vzdálenosti
do 2 metrů),
rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor,
použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
prováděním zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch,
pravidelná dezinfekce klik, tlačítek výtahů, zábradlí a dalších míst, kterých se
běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích potřeb),

c) příjmem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické
komunikace, je-li to možné, a vhodným informováním klientů/veřejnosti o této
skutečnosti,
d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, jednání probíhají
přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak za zvýšených
hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
orgánu, včetně dodržení minimální doporučované vzdálenosti při konzumaci jídel a
nápojů bez nasazené ochrany dýchacích cest
2. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu,
práce na dálku).
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-spravnim-uradum-i-_18979_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (MZDR
1575/2020-4/MIN/KAN) se účinností ode dne 11. dubna 2020 od 6:00 hod. do dne 19. dubna
2020 do 24:00 hod se všem orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“)
nařizuje, aby v rámci všech svých pracovišť zachovávaly omezený provoz vyplývající z
nouzového stavu spočívající v:

1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně
kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy
v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů
nouzového stavu; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená
opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob
(dále jen „zaměstnanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými
účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
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a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend, které nespadají pod vymezení
podle bodu 1., pokud by jejich výkon ohrozil opatření k ochraně zdraví zaměstnanců,
b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve
všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci,
c) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny, jsou-li zřízeny; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická
komunikace,
d) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření
zabraňujících přímému kontaktu; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
e) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci
orgánu,
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin
v daném dni; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na
svých úředních deskách,
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců
přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního orgánu,
5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu,
práce na dálku).
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-spravnim-uradum-ii-_18980_1.html
následně zrušeno opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j. MZDR
15757/2020-15/MIN/KAN)

-

V souvislosti s epidemií koronaviru a cílem eliminovat nákazu rizikových skupin spouští
Ministerstvo zdravotnictví pravidelné vyšetření specifických protilátek proti nemoci COVID19 u zaměstnanců domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací
služby v pobytové formě. Testování se bude provádět každých 14 dní u každého zaměstnance
zařízení s použitím rychlotestů. http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvispousti-plosne-testovani-pracovniku-domovu-senioru-a-_18972_1.html

-

Ke dni 9.4. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 650 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Byla spuštěna druhá část formuláře programu Antivirus. Všechny firmy, které již mají
uzavřenou dohodu mohou po vyplacení mezd zaměstnancům vyplnit druhou část žádosti.
https://antivirus.mpsv.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Metodické sdělení k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie
http://www.uur.cz/images/8-stanoviska-a-metodiky/od-01-01-2018/36-projednani-upd-vdobe-epidemie-20343-2020-04-08.pdf
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-

Poslaneckou sněmovnou prošel návrh zákona, kterým se mění zákon o realitním
zprostředkování. Novela prodlouží dobu pro prokázání odbornosti realitního makléře nutné
pro další podnikání. Splnění této podmínky pro dosavadní makléře bude posunuto z 3. září
2020 na 3. března 2021. Také zcela začínající podnikatelé bez praxe budou mít zvláštní
toleranční lhůtu. A to půl roku od účinnosti přijaté novely, tedy již od tohoto měsíce. Návrh
zákona
musí
ještě
schválit
Senát
a
podepsat
prezident.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/snemovna-schvalila-prodlouzeni-dobyzkousek-u-real

-

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který stanoví, že v případě zrušení zájezdu s
termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 z důvodu pandemie má cestovní kancelář
možnost vydat klientovi poukaz na zájezd. Ten bude moci klient vyčerpat na náhradní
termín dovolené. Rozhodne-li se tedy cestovní kancelář využít tzv. ochranné doby, musí o
tom písemně vyrozumět zákazníka a současně mu zaslat poukaz na náhradní zájezd.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministryne-dostalova-klienti-ck-o-sve-penizenepr

-

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu
některých činností v oblasti cestovního ruchu. Stát tak získá přehled o poskytování
ubytovacích služeb prostřednictvím Airbnb a podobných internetových platforem.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/poslanecka-snemovna-cr-schvalila-noveluzakona-o-c

-

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, který pomůže občanům, kteří se kvůli
pandemii dostali do svízelné situace s úhradou nájmů. Zároveň budou ošetřena i práva
samotných pronajímatelů bytů. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/poslaneckasnemovna-cr-schvalila-novelu-zakona-o-c/poslanci-schvalili-omezeni-vypovedi-u-zranitelnych

Ministerstvo financí
-

Finanční správa zveřejnila interaktivní formulář žádosti o kompenzační bonus pro OSVČ
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovystav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Úřad práce
-

Nejčastější chyby žadatelů v programu antivirus
https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364611/09_04_2020+TZ+++antivirus+chyby.pdf/45954393-4ec1-498b-4511-4f80f95b1bb4

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
-

ÚOHS vydal stanovisko k možným změnám závazků smluv v době koronavirové krize
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/aktuality-z-verejnych-zakazek/2762-stanoviskouohs-k-moznym-zmenam-zavazku-smluv-v-dobe-koronavirove-nakazy.html

Svaz měst a obcí
-

Svaz měst a obcí připravil návod, jak v současné době uskutečnit zasedání zastupitelstva
prostřednictvím videokonference, tedy tak, aniž by se jednotliví zastupitelé museli fyzicky
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scházet na jednom místě. Tyto postupy jsou samozřejmě využitelné i pro jednání rady obce,
či jednání dalších orgánů obce. https://www.poradnaproobce.cz/zastupitelstvo-online-krokza-krokem

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů

-

Úpravou úředních hodin na Czech pointech bylo umožněno rychlé založení datové schránky
občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ji ještě nemají.
http://www.tajemnici.cz/datovka%2Dpomaha%2Dspolecna%2Dvyzva%2Dobcanum%2Da%2
Dpodnikatelum%2Dzridte%2Dsi%2Ddatovou%2Dschranku%2Da%2Dpomozte%2Dsobe%2Di%
2Dsvemu%2Duradu/d-6608/p1=51

-

Co všechno je možní vyřídit s datovou schránkou on-line z domova rychle a bezpečně
http://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=6614

14. dubna 2020

Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 396 ze dne 9. dubna 2020 se prodlužuje nouzový stav do dne
30. dubna 2020 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNHNCN22

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-2/MIN/KAN) se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
o
o
o
o
o
o
o

-

řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
dětí do dvou let věku,
osob se závažnými poruchami autistického spektra a
osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.
Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 (č. j.
MZDR 13894/2020-1/MIN/KAN)
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 30. dubna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cest-s-vyjimkami_18981_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN) se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení
domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové
formě (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“) nařizuje s účinností ode dne 10. dubna 2020
zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických
protilátek proti nemoci COVID-19. Poskytovatel sociálních služeb zajistí vyšetření svých
zaměstnanců každých 14 dnů prostřednictvím rapid testu provedeného zaměstnancem, který
je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má
uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.
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S účinností od 8. června 2020 opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR
15757/2020-20/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnichsluzeb_18985_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností od 11. dubna 2020 0:00 do konce
nouzového stavu následující opatření:
o

Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany
zdraví, apod.,
 pobytu v přírodě nebo parcích,
 cest zpět do místa svého bydliště,
 pohřbů;

o

nařizuje se omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry;

o

nařizuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

o

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem
tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
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společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při
sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky.

ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN)
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 15. dubna 2020 (č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-svyjimkami_18987_4135_1.html

Ke dni 14.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 728 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo vnitra
-

Doporučení pro obce k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku
s veřejností od 20. dubna 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceni-pro-obce-kzajisteni-fungovani-obecnich-uradu-nastaveni-urednich-hodin-a-styku-s-verejnosti-od-20dubna-2020.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Senát podpořil změny v novele zákona o zaměstnanosti a návrh zákona o některých úpravách
v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Návrhy mají za cíl zjednodušit a usnadnit komunikaci mezi Úřadem práce ČR a uchazeči o
zaměstnání. Úpravy mají také usnadnit získávání příspěvku na zaměstnávání zdravotně
postižených či příspěvku z programu podpory Antivirus.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_04_2020_TZ_Senat_zjednoduseni_za
mestnanost.pdf/5a1ec7e9-81f9-6b85-f040-1650ed9deefb

-

Senát podpořil i změny v oblasti sociálních dávek. Lidé pobírající přídavek na dítě, příspěvek
na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou muset Úřadu práce ČR dokládat pro
nárok na výplatu ve 2. a případně i ve 3. čtvrtletí své aktuální příjmy a náklady na bydlení.
Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři měsíce roku 2020. Tyto
dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných opatření, mohou pomoci velké skupině
osob, které by vzhledem k mimořádné situaci mohly být ohroženy výpadkem výplaty dávek.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_04_2020_TZ_Senat_davky_zjednodus
eni.pdf/dd0cd997-207e-ae3d-08c0-13224e1d07c5

Ministerstvo financí
-

Ministerstvo financí informuje o navrhovaných úlevách v daňové oblasti
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri37943

Ministerstvo pro místní rozvoj
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-

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo přehled nejdůležitějších informací k poskytování
voucherů za zrušené zájezdy https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zivotni-situacepodle-lex-voucher

-

Doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy http://portal-vz.cz/cs/Jak-nazadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodicka-doporuceni/Doporuceni-kzadavani-zakazek-v-dobe-koronavirove-nakazy

Ministerstvo kultury
-

Vláda schválila první balíček opatření na záchranu kultury souvislosti pandemií koronaviru,
která má výrazný dopad zejména na oblast kultury. Celkový objem peněz tohoto programu je
1,07 mld. Kč. https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-balicek-ministrazaoralka-na-zachranu-kultury-4-cs3727.html

Svaz měst a obcí
-

Tříměsíční frekvence zasedání zastupitelstva z hlediska nouzového stavu
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/trimesicni-frekvence-zasedani-zastupitelstva-z-hlediskanouzoveho-stavu

15. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 15.4. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 741 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučení a odpovědi na nejčastější dotazy v oblasti sociálně- právní ochrany dětí v období
epidemiologické hrozby https://www.mpsv.cz/web/cz/socialne-pravni-ochrana-deti1

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vláda zveřejnila harmonogram předpokládaného uvolnění podnikatelských a jiných činností
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-projednalaharmonogram-uvolneni-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti--253973/

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Poskytovatelé sociálních služeb ve Středočeském kraji procházejí desinfekcí vnitřních
prostor. Z celkem 56 příspěvkových organizací, které ve Středočeském kraji poskytují sociální
služby, byly do dnešního dne vydesinfikovány dvě třetiny. https://pkr.krstredocesky.cz/pkr/aktuality-koronavirus/

16. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j.
MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující
opatření:
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Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných
těmito školami;
Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké
škole Zákaz osobní přítomnosti studentů podle věty první se nevztahuje na
individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání
studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia: na
konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, na laboratorní,
experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v
rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za
přítomnosti nejvýše 5 osob, na klinické a praktické výuce a praxi;
Student se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké
škole pouze při splnění následujících podmínek: je bez akutních zdravotních potíží
odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, u vstupu do zkušební místnosti
provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola, nemá
v daném čase nařízeno karanténní opatření, poskytne písemné čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou
týdnů;
Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, a při akcích pořádaných těmito školami;
Zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou;
Zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, a na
soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských
zařízení.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-a-skolskych-zarizenisucinnosti-od-2042_19011_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j.
MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující
opatření:
o zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou
prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, malých
domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a
souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
opravy silničních vozidel (do 30 osob v provozovně), odtahy a odstraňování závad
vozidel v provozu na pozemních komunikacích, prodej náhradních dílů k dopravním
prostředkům a výrobním technologiím, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a
zásilek od třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, prodej
jízdenek, lázeňská zařízení poskytující lázeňské služby alespoň z části hrazené
z veřejného zdravotního pojištění, provoz pohřební služby, květinářství, provádění
staveb apod., prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a
telekomunikační techniky apod, realitní zprostředkování, činnost účetních poradců,
vedení účetnictví a daňové evidence; zámečnictví a servis dalších výrobků, oprav,
údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost, provozování pohřebiště,
provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských
ostatků do uren, myčky automobilů, domácích potřeb, pokud lze v provozovně
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nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci,
prodej a servis jízdních kol, sběr a výkup surovin a kompostárny, prodeje nových a
ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven ve kterých
dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství,
kadeřnictví, pedikúra, manikúra), pokud uvedené zboží či služby představují
převážnou činnost dané provozovny; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej
potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou
část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají
potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny;
provozovatelům výše uvedených provozoven se nařizuje, aby bránili kontaktu
zákazníku na vzdálenost kratší než 2m, zajistili 2m rozestupy ve frontě, umístili
v provozovnách dezinfekční prostředky, zajistili nošení rukavic pracovníky, zajistili
informování zákazníků o omezeních;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkou
zaměstnaneckého stravování, výdejových okének, jídla s sebou;
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v nákupních
centrech s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
omezuje se prodej nebaleného pečiva pouze za splnění přísných hygienických
podmínek;
nařizuje se prodejcům provozujícím maloobchodní prodejnu se samoobslužným
prodejem poskytovat bezplatně zákazníkům u vchodu jednorázové rukavice nebo
jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. igelitový sáček);
zakazuje se provoz heren a kasin, autoškol, taxislužby (s výjimkou držitelů oprávnění
řidiče taxislužby), provoz samoobslužných prádelen a čistíren, přítomnost veřejnosti
v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť;
zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování
v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních, nevztahuje
se na prodej a poskytnutí služeb osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění ČR a cizincům s pracovním
povolením, osobám, kterým z důvodu předchozího pobytu v zahraničí nařídil orgán
ochrany veřejného zdraví karanténu, osobám ohroženým domácím násilím.
Zákaz maloobchodního prodeje podle se nevztahuje na farmářské a ostatní
venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující
pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím
a při přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů
nebo zkoušení oblečení na místě.
ruší se mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/20203/MIN/KAN
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN)
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http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-asluzeb-s-vyjimkamis-ucinno_19012_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j.
MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující
opatření:
o

Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu,
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, ochrany
zdraví, apod.,
 pobytu v přírodě nebo parcích,
 cest zpět do místa svého bydliště,
 pohřbů
 cest na výuku a zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole, pro které je
udělena výjimka mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

o

nařizuje se omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště, omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně
nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry;

o

nařizuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů.

o

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem
tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při
sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
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o

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro které
je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována následující
pravidla: trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti, na
sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje
ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu, mezi sportovci
a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry, sportovci v
době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení, na
sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že
je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v
těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, po skončení
tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek.

o

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro
snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu,
jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně
cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni
nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s
výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je
provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně
použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství.

o

ruší se mimořádné opatření ze dne 10. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/20205/MIN/KAN
následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR
16484/2020-1/MIN/KAN)
následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno rozsudkem Městského soudu
v Praze
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-svyjimkamis-ucinnosti-od-204_19013_4135_1.html

o

o
o

-

nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020 (č. j.
MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 16. dubna 2020 od 0:00 následující
opatření:
o zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková
péče, s výjimkou:
 přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za níže
uvedených podmínek,
 návštěv nezletilých pacientů,
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
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o

o

o
o
o

-

návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění.
poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky: třetí
osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením, bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, třetí
osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, třetí
osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky
onemocnění COVID-19, třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální
ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek
nepostačuje).
Všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním
službám v pobytové formě se nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění.
Ruší se se mimořádné opatření ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13620/20201/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-vezdravotnickych-zarizenich-a-zariz_19016_4135_1.html

Ke dni 16.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 771 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/15_04_2020_TZ_nejcastejsi_dotazy_odp
ovedi_Antivirus_rev.pdf/5919f8b4-83a2-ee5c-707a-649e025f079a

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

V reakci na pandemii koronaviru koncem března operativně vznikla aplikace pro propojování
nabídky a poptávky dostupná na adrese www.covpoint.org.Zapojit se do stále se rozvíjejícího
informačního systému může stát, samospráva, akademická půda, soukromé subjekty,
neziskové organizace i komunity. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/covpoint-spojuje-cesko--informacni-system-czechinvestu-a-mpo-obsahuje-uz-vic-nez1-400-polozek-pomoci-v-kontextu-s-pandemii-koronaviru---254005/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství http://www.msmt.cz/harmonogramuvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
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-

ÚOHS vytvořil přehled vydaných doporučení a opatření naleznete níže na této stránce
https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-z-hospodarske-souteze/2757rozcestnik-uohs-ke-koronavirove-krizi.html

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Odbavování cestujících v autobusech půjde od pondělka i předními dveřmi. Od pondělí 20.
dubna bude na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje obnoveno
odbavování cestujících ve veřejné autobusové dopravě předními dveřmi. Krajští dopravci jsou
v současné době již v dostatečném množství zásobováni ochrannými pomůckami a
desinfekcí.

-

Středočeský kraj poskytne lékařům rychlotesty. Obvodním lékařům a pediatrům dodá
Středočeský kraj ze svých zásob na každého 20 kusů rychlotestů, aby mohli provádět
opakované testy u končících karantén. Kraj se tím snaží nahradit výpadek dodávky, která
měla přijít obvodním a dětským lékařům od Ministerstva zdravotnictví, a zatím se tak
nestalo.

-

Všechna středočeská odběrová místa pro testy na COVID-19 budou otevřena denně od 7 do
17 hodin. Všech sedm míst určených pro odběry vzorků na testování kvůli podezření na
onemocnění COVID-19, která jsou zřízena ve Středočeském kraji, bude otevřených sedm dní
v týdnu, a to vždy od 7 do 17 hodin.
o

-

Benešov (Černoleská 2047, parkoviště u krytého plaveckého bazénu, 2 buňky včetně
stanu pro odběry přímo z automobilu, infolinka: 601 563 598);
o Kladno (Vančurova 1548, stan v areálu nemocnice na parkovišti před Niederleho
pavilonem);
o Kolín (Žižkova 146, Oblastní nemocnice Kolín, izolační prostor – buňka s
příslušenstvím, která je umístěna za budovou interního oddělení, vpravo od centrální
recepce a je zřetelně označena COVID-19, infolinka: 732 245 928);
o Mladá Boleslav (Třída Václava Klementa 147, u vstupu do Klaudiánovy nemocnice z
Palackého ulice, infolinka: 326 743 636);
o Příbram (Podbrdská, Oblastní nemocnice Příbram, stan před areálem nemocnice A2
na parkovišti u hlavního vstupu do areálu, infolinka: 702 240 563 );
Vše na https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality-koronavirus/

17. dubna 2020

Ministerstvo vnitra
-

Doporučení pro obce k postupu pro konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceni-pro-obce-k-postupu-pro-konani-snatecnychobradu-od-20-dubna-2020.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 17.4. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 788 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

20. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
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-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j.
MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 4. března 2020, č.j. MZDR
9826/2020-1/HES, kterým bylo všem pořadatelům hromadných akcí na území České
republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně nařízeno s účinností ode dne 4.
března 2020 oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici.
http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-432020-k-hromadnymakcim-nad-5000-osob_19030_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j.
MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 7. března 2020, č.j.
MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, kterým bylo všem osobám s přechodným a trvalým
pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo
zaměstnaným na území České republiky, které se v období od 7. března 2020 navrátily z
pobytu na území Italské republiky do České republiky, nařízeno, aby bezprostředně po
návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a
dorost.
http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-732020-knavratu-z-pobytu-na-uzemi-itals_19031_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j.
MZDR 10666/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.
MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN, kterým byly zakázány s účinností ode dne 10. března 2020
od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí
přesahující ve stejný čas 100 osob. http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradnehoopatreni-ze-dne-1032020-ke-kulturnim-a-jinym-akcim-nad-1_19032_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j.
MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 následující
opatření:
o Zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu),
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
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o

nařizuje se omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše, omezit
kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, pobývat na veřejně dostupných
místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při
kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2
metry, pokud to je možné, konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v
místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného
občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém
případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod.
alespoň 10 metrů.

o

Zákaz volného pohybu osob nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech (včetně cesty za účelem
tohoto sportování) za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při
sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je
nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob;
v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených
hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se
běžně dotýkají ruce,

o

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na tréninku sportovců, pro
které je sport výdělečnou činností. Pro trénink se nařizuje, aby byla dodržována
následující pravidla:
 trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
 na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která
nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního
týmu,
 mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2
metry,
 sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za
podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření zejména dezinfekce rukou, ale
také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
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po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých
tréninkových pomůcek.

o

Zákaz volného pohybu osob nevztahuje na účast na sňatečném obřadu, a to pro
snoubence, jejich dva svědky, osobu jednající za orgán veřejné moci, anebo osobu,
jednající za orgán oprávněné církve, matrikáře a nejvýše čtyři další osoby, včetně
cesty na sňatečný obřad; snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni
nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
Účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s
výjimkou členů domácnosti a snoubenců. Po skončení sňatečného obřadu je
provedena dezinfekce všech použitých pomůcek. Věta první až třetí se obdobně
použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství.

o

Zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na účast na bohoslužbě za splnění těchto
podmínek:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby
dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů
domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor,
Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb
zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
o
o

-

S účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze
dne 15. dubna 2020 č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-volneho-pohybu-osob-svyjimkamis-ucinnosti-od-274_19033_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. dubna 2020 (č. j. MZDR
16193/2020-2/MIN/KAN) platí s účinností od 20. dubna 2020 od 0:00 následující opatření:
o

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou prodeje
potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodeje malých domácích
zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, nejde-li o
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samoobslužnou prádelnu a čistírnu, oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není
současně více než 30 osob, odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních
komunikacích, prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, prodeje
zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, pokladního prodeje jízdenek, lázeňská
zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče
hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění, provozování pohřební služby,
prodeje květin, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, prodeje
textilního materiálu a textilní galanterie, servisu výpočetní a telekomunikační techniky,
audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro
domácnosti, realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence, zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků
pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
myčky automobilů, prodeje domácích potřeb, pokud lze v provozovně nakoupit ochranné
prostředky dýchacích cest jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo desinfekci, hobbymarketů,
prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství, prodeje a servisu jízdních kol,
sběru a výkupu surovin a kompostáren, prodeje nových a ojetých silničních vozidel,
řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele
služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra), pokud
prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané
provozovny. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona. Dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v
provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od
ostatních částí provozovny.
o

Nařizuje se, aby v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující
pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 m,
 zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při
přijímání plateb od zákazníků,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

o

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento
zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny
rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do
provozovny).
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o

Zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních
center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.

o

Nařizuje se prodej nebaleného pečiva pouze za podmínek, že je zajištěno, že v místě
odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, a zároveň je prodejní místo vybaveno
pomůckami osobní hygieny.

o

Nařizuje se, aby podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se
samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do
takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce
(např. mikrotenový sáček).

o

Zakazuje se provoz heren a kasin, provoz autoškol, provoz taxislužby, s výjimkou
taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost
veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť.

o

Zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v
ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu
povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, cizincům do doby opuštění území
České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky a osobám,
kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, osobám ohroženým domácím
násilím.

o

Zákaz maloobchodního prodeje nevztahuje na farmářské a ostatní venkovní trhy a
tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 m,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 m,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při
přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů
nebo zkoušení oblečení na místě.

o

S účinností ode dne 20. dubna 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 6.
dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN a mimořádné opatření ze dne 15.
dubna 2020 č. j. MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN.
Následně s účinností od 27. dubna 2020 zrušeno rozsudkem Městského soudu v Praze
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-maloobchodniho-prodeje-asluzeb-s-vyjimkamis-ucinno_19034_4135_1.html

o
o

-

Ke dni 20.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem u
816 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila návrh na novelu zákona č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním
zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Podle návrhu
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se má v období od 1. dubna do 30. června 2020 zvýšit ošetřovné rodičům, kteří pečují o děti
při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/17_04_2020_TZ_zvyseni_osetrovneho_na
_80_procent_DVZ.pdf/ab3914fb-aae0-a05a-9921-5002993db242
-

MPSV vydalo doporučený postup pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů
v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_7_pro_COVID_zony_a_ochranu_zam
%C4%9Bstnancu_a_klientu.pdf

Ministerstvo financí
-

Přehledné informace a informační leták k možnému odkladu splátek v souvislosti s již
přijatým zákonem č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v
souvislosti s pandemií COVID-19
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/castokladene-otazky/uverove-moratorium-38130

Úřad práce
-

-

Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči nemusí
dokládat Úřadu práce ČR pro nárok na výplatu dávek ve 2. čtvrtletí 2020 své aktuální příjmy
a náklady na bydlení. Automaticky jim bude přiznána stejná výše dávek jako pro první tři
měsíce roku 2020. Jedná se o dočasné změny, platné po dobu trvání mimořádných
opatření. https://www.uradprace.cz/web/cz/-/dokladani-prijmu-k-naroku-na-nektere-davkydocasne-neni-treba
Nejčastější dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z Programu Antivirus
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/nejcastejsi-odpovedi-na-dotazy-zamestnavatelu-kzadostem-o-podporu-z-programu-antivir-1

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Středočeský kraj spustil nový informační portál pro občany, podnikatele a obce reagující na
aktuální situaci Covid-19 - www.stredocesistredocechum.cz. Středočeský kraj spolu se
Středočeským inovačním centrem /SIC/ spustil iniciativu Středočeši Středočechům – společně
to zvládneme. Nové webové stránky reagují na nouzový stav v rámci šíření koronaviru. Na
základě výzev občanů, starostů a podnikatelů Středočeského kraje byla vytvořena jednotná
platforma, která zprostředkovává všechny podstatné zprávy ve spojení s krizovou
problematikou COVID-19 na jednom místě. Pravidelně aktualizovaný obsah s těmi
nejdůležitějšími informacemi je sdílen společně s nabídkou a poptávkou Středočechů, kteří
chtějí nebo potřebují pomoci. https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality-koronavirus/

21. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 21.4. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 826 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Aktualizované nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru
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http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo práce a sociálních věcí zjednodušilo způsob žádání o mimořádnou okamžitou
pomoc, zcela elektronizovalo podání a odstranilo testování majetku žadatelů vyjma
finančních prostředků na bankovním účtu. Mimořádná okamžitá pomoc je jedním z nástrojů,
kterým lze pomoci pracovníkům na DPP a DPČ, kteří v důsledku pandemie přišli o své příjmy.
MPSV připravuje také tzv. ošetřovné pro pojištěné dohodáře. https://www.mpsv.cz/web/cz//mpsv-zlepsilo-dostupnost-mimoradne-okamzite-pomoci-mop-zadosti-v-krizi-pribyva

Ministerstvo financí
-

Územní samosprávní celky budou mít i letos dostatek finančních prostředků na realizaci
svých investičních aktivit. Ministerstvo financí nechystá žádnou úpravu rozpočtového určení
daní, která by šla v neprospěch obcí a měst. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/obce-a-mesta-mohou-bez-obav-investovat-d-38249

22. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 22.4. k 9:15 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 837 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Poslanci schválili návrh na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu.
Jeho výše se změní automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června. Nárok na
ošetřovné budou mít i ti, kteří nebudou moct dát dítě do školy, i když bude částečně
obnovená výuka. A ošetřovné dostanou i lidé pracující na DPP a DPČ. Změny ještě musí
schválit Senát a podepsat prezident republiky.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/21_04_2020_TZ_zvyseni_osetrovneho_P
SP.pdf/bcfddbce-c268-21ae-8271-d1bff4073237

23. dubna 2020

Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko k postupu strážníků obecních policií v případě zjištění porušení karanténních
opatření https://www.mvcr.cz/clanek/stanovisko-ve-veci-postupu-strazniku-obecnich-policiiv-pripade-zjisteni-poruseni-karantennich-opatreni.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 23.4. k 9:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 849 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Českou obchodní inspekcí připravilo informační
materiál pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu.
https://www.mmr.cz/getmedia/27c3160b-7872-47a1-9bc4-1a78224ed98a/Pravaspotrebitelu-v-oblasti-zajezdu-a-dalsich-sluzeb-cestovniho-ruchu.pdf.aspx?ext=.pdf
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-

Poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů, na základě kterých nebudou moci nájemci
dostat výpověď z bytu, pokud v rozhodné době nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v
důsledku opatření proti epidemii koronaviru bez příjmů. Dlužné nájemné musí zaplatit do
konce letošního roku. Rovněž podnikatelé nebudou moci dostat výpověď z nájmu, pokud
v rozhodné době nebudou platit nájemné v důsledku omezení plynoucího z mimořádného
opatření při epidemii, které jim znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování
podnikatelské činnosti. Zákon ještě musí podepsat prezident.
V případě prodlení s platbami bude nájemce povinen uhradit úroky z prodlení v zákonné
sazbě. Zákaz výpovědi se týká jen nájemného, nikoli plateb za služby – ty je nájemce dále
povinen hradit s hrozbou možnosti výpovědi. Nájemce bytu musí pronajímateli doložit, že
k neplacení nájemného došlo v důsledku opatření proti epidemii koronaviru a to potvrzením
od Úřadu práce ČR. V případě nájmu prostor k podnikání nájemce pronajímateli předloží
listiny osvědčující splnění podmínek.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/poslanci-prehlasovali-senat-a-schvaliliomezeni-vy
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/ochrana-najemniku

Městský soud v Praze
-

S účinností od 27. dubna 2020 Městský soud v Praze zrušil následující opatření:
o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 3. 2020 zakazující
maloobchodní prodej,
o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 4. 2020 zakazující
maloobchodní prodej;
o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 3. 2020 omezující volný
pohyb osob;
o Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020 omezující volný
pohyb osob.

24. dubna 2020

Vláda
-

na základě usnesení vlády č. 443 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí
s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující omezení:
o

o

zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území
České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt mimo určených
výjimek, osoby spadající pod výjimky pak musí předložit negativní test na
koronavirus;
nařizuje se všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad
90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území
České republiky nepředloží potvrzení o absolvování testu na koronavirus
s negativním výsledkem, bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit
tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské
hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu, která
rozhodne o karanténě v délce 14 dnů, mimo výjimek;
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o

o
o

o
-

nařizuje se všem osobám, které od 27. dubna 2020 00:00 hod. vstoupily na území
České republiky, aby v případě jakýchkoli příznaků infekčního onemocnění
kontaktovali svého lékaře a při přechodu hranice strpěli kontrolu příznaků a případný
odběr biologického vzorku;
repatriovaným osobám se nařizuje předem oznámit datum a způsob repatriace
Ministerstvu zahraničních věcí, po překročení hranice nepoužívat MHD a taxislužbu;
zakazuje se všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla
nařízena karanténa, po dobu 14 dnů volný pohyb osob s výjimkou cest do
zaměstnání, výkonu podnikatelské a jiné obdobné činnosti, cest nezbytně nutných k
obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o
zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných
hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem
vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do svého bydliště, pohřbů.
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020

na základě usnesení vlády č. 452 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí
s účinností od 24. dubna 2020 následující omezení:
o

o

o

o

nařizuje se pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry;
nařizuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich
prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení,
jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se
vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň
10 metrů;
sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně
přístupných místech se omezuje tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
 nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby,
popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při
sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny
shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je
nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob;
v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených
hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se
běžně dotýkají ruce;
pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, se nařizuje, aby byla
dodržována následující pravidla:
 trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
 na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která
nepřesahuje ve stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního
týmu,
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o

o

o

mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2
metry,
 sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za
podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale
také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých
tréninkových pomůcek
pro účast na sňatečném obřadu (i pro prohlášení osob o tom, že vstupují do
registrovaného partnerství), se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné
moci, anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a nejvýše
čtyři další osoby,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných
osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek;
pro účast na bohoslužbě, se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby
dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů
domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v. v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/ Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty;
kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a
individuální duchovní péči;
pro účast na spolkové činnosti, se nařizuje, aby byla dodržována následující pravidla:
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-

zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný
čas nejvýše 10 osob,
mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,
bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

na základě usnesení vlády č. 453 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí
s účinností od 24. dubna 2020 od 0:00 do 27. dubna 2020 do 0:00 následující omezení:
o

o

o
o
o

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou
prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodeje
malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a
souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu, oprav silničních vozidel, pokud v
provozovně není současně více než 30 osob, odtahů a odstraňování závad vozidel v
provozu na pozemních komunikacích, prodeje náhradních dílů k dopravním
prostředkům a výrobním technologiím, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a
zásilky od třetí strany, prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
pokladního prodeje jízdenek, lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována
pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče, provozování pohřební služby, prodeje
květin, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
prodeje textilního materiálu a textilní galanterie, servisu výpočetní a telekomunikační
techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků
pro domácnosti, realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a
dalších výrobků pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a
konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren, myčky automobilů, prodeje domácích potřeb, pokud lze v
provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo
dezinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
prodeje a servisu jízdních kol, sběru a výkupu surovin a kompostáren, prodeje nových
a ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých
dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství,
kadeřnictví, pedikúra, manikúra), turistických informačních center, pokud prodej
uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo
provozovnu stravovacích služeb,
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
zakazuje se provoz heren a kasin, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející
potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních
sportovišť včetně vnitřních bazénů,
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o

o

o

o
o

o
-

zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v
ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu
 osobám ohroženým domácím násilím
zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na:
 činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo
 prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice
nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část
provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí
provozovny;
 na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby
byla dodržována následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy
nejméně 2 metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup
nejméně 2 metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního
místa,
 zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se
zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a
pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;
v provozovnách, u nichž je povolen provoz, se nařizuje, aby dodržovali pravidla:
zajistit rozestup 2m, aktivně bránit kratší vzdálenosti mezi zákazníky menší než 2m,
umístit dezinfekční prostředky, zajistit pracovníkům nošení rukavic, informovat
zákazníky o omezeních;
prodej nebaleného pečiva pouze, je-li místo vybaveno pomůckami osobní hygieny a
je-li zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob;
podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem se nařizuje, aby poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do
takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na
ruce (např. mikrotenový sáček);
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020

na základě usnesení vlády č. 452 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí
s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 následující omezení:
o

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách s výjimkou
prodeje potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků, prodeje
malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a
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souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren,
nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu, oprav silničních vozidel, pokud v
provozovně není současně více než 30 osob, odtahů a odstraňování závad vozidel v
provozu na pozemních komunikacích, prodeje náhradních dílů k dopravním
prostředkům a výrobním technologiím, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a
zásilky od třetí strany, prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
pokladního prodeje jízdenek, lázeňských zařízení, pokud v nich bude poskytována
pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče, provozování pohřební služby, prodeje
květin, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
prodeje textilního materiálu a textilní galanterie, servisu výpočetní a telekomunikační
techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků
pro domácnosti, realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence, zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a
dalších výrobků pro domácnost, provozování pohřebiště, provádění balzamací a
konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren, myčky automobilů, prodeje domácích potřeb, pokud lze v
provozovně nakoupit ochranné prostředky dýchacích cest, jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, rukavice nebo
dezinfekci, hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,
prodeje a servisu jízdních kol, sběru a výkupu surovin a kompostáren, prodeje nových
a ojetých silničních vozidel, řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých
dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství,
kadeřnictví, pedikúra, manikúra), turistických informačních center, pokud prodej
uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou
provozoven, které neslouží pro veřejnost); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo
provozovnu stravovacích služeb,
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
zakazuje se provoz heren a kasin, provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející
potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby;
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních
sportovišť včetně vnitřních bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness
center, pro které se nařizuje, aby byla dodržována pravidla (viz usnesení vlády);
zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v
ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu
 osobám ohroženým domácím násilím
zakazuje se zkoušení oblečení v prodejnách oděvů;
zákaz maloobchodního prodeje se nevztahuje na:
 činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, nebo
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o

o
o

o

prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice
nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část
provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí
provozovny;
 provozovny:
 jejichž plocha přístupná veřejnosti nepřesahuje 2 500 m2;
 podmínka velikosti provozovny je splněna i tehdy, pokud je v
provozovně, která je větší než 2 500 m2, vymezena a vytyčena (např.
ohraničovací páskou) pro veřejnost plocha nepřesahující 2 500 m2, a
– které nejsou umístěny v rámci nákupních center s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2; tato podmínka je splněna i tehdy, pokud
provozovna sice je součástí nákupního centra s prodejní plochou
přesahující 5 000 m2, avšak veřejnost do provozovny vstupuje pouze
z venkovních prostor, nikoli z vnitřních prostor nákupního centra, a
 nejde-li o provozovny, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele
služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví,
pedikúra, manikúra),
 na farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby
byla dodržována následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy
nejméně 2 metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup
nejméně 2 metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního
místa,
 zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se
zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a
pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě;
v provozovnách, u nichž je povolen provoz, se nařizuje, aby dodržovali pravidla:
zajistit rozestup 2m, aktivně bránit kratší vzdálenosti mezi zákazníky menší než 2m,
umístit dezinfekční prostředky, zajistit pracovníkům nošení rukavic, informovat
zákazníky o omezeních;
prodej nebaleného pečiva pouze, je-li místo vybaveno pomůckami osobní hygieny a
je-li zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob;
podnikatelům provozujícím maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem se nařizuje, aby poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do
takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na
ruce (např. mikrotenový sáček);
nařizují se zvláštní pravidla (viz usnesení vlády) pro:
 provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů
 provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky,
 pro provoz knihoven
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-

na základě usnesení vlády č. 456 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí
s účinností od 24. dubna 2020 od 0:00 do 27. dubna 2020 do 0:00 do následující omezení:
o

o

o

o

o

o

-

zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných
těmito školami;
zakazuje se osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při
studiu na vysoké škole přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a
praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se
nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo
odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku
studia:
 na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci
závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 na klinické a praktické výuce a praxi,
zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, a při akcích pořádaných těmito školami;
zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků
s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou;
zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení;
nařizuje se, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na
vysoké škole pouze za splnění následujících podmínek:
 je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění,
 u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž
dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
 nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění

na základě usnesení vlády č. 455 o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020 platí
s účinností od 27. dubna 2020 od 0:00 následující omezení:
o

o

zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných
těmito školami;
zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při
studiu na vysoké škole, přičemž je umožněna osobní přítomnost na klinické a
praktické výuce a praxi; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se
nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo
odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:
 na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
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o

o

o

o

o
-

na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci
závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
 na klinické a praktické výuce a praxi,
zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky, a při akcích pořádaných těmito školami;
zakazuje se osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků
s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou;
zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení;
nařizuje se, aby student se účastnil forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na
vysoké škole pouze za splnění následujících podmínek:
 je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu
onemocnění,
 u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž
dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
 nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
 poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového
infekčního onemocnění
následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020

všechna usnesení vlády v celém znění
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

ve

Sbírce

zákonů

v částce

č.

70:

Ministerstvo vnitra
-

Dnešním dnem byly vyhlášeny ve sbírce zákonů pod částkou č. 69 následující zákony:
o
o
o
o
o

o
o

o

zákon č. 185/2020 Sb., o některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu;
zákon č. 186/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském
úvěru;
zákon č. 187/2020 Sb., o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu;
zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na
vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů;
zákon č. 189/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých
podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve
znění pozdějších předpisů;
zákon č. 190/2020 Sb. kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním
zprostředkování a o změně souvisejících zákonů;
zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti
trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského
soudního řádu;
zákon č. 192/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů.
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Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 24.4. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 850 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Aktualizovaný harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/4/harmo-COVID-8.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Hlavní přehled změn nově přijatého zákona o vysokých školách v souvislosti s pandemií
http://www.msmt.cz/novy-zakon-o-fungovani-vysokych-skol-v-dobe-pandemie

26. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15190/2020-7/MIN/KAN) se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy
nařizuje vyčlenit ve zdravotnických zařízeních, s výjimkou pracovišť akutní lůžkové péče,
nebo v zařízeních pobytových sociálních služeb s odpovídajícím personálním zabezpečením
na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení
osob, jimž jsou poskytovány sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19,
alespoň v rozsahu 10 lůžek na 100 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a pro
případ změny epidemiologické situace být připraven navýšit na 60 lůžek na 100 000 obyvatel
kraje nebo hlavního města Prahy, a to do 7 dnů na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví,
a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.
o
o

-

ruší mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2020 č. j. MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vycleneni-kapacity-luzek-v-krajicha-hlmpraze_19069_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020 (č. j.
MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN) se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím
lázeňskou léčebně rehabilitační péči se nařizuje následující omezení provozu:
a) Ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích, a to s výjimkou
společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti.
b) Stravování bude pacientům poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2
metry mezi jednotlivými pacienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě pacienta a
jeho průvodce, pokud jsou členy společné domácnosti.
c) Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 5 osob (včetně
zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).
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d) Poskytnout ubytování lze pouze pacientům za účelem poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče a jejich průvodcům.
o
o
o

-

Ruší se se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. března 2020,
č.j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. května 2020 (č. j. MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-lazenske-lecebnerehabilitacni-pece_19070_4135_1.html

Ke dni 26.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 869 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo vnitra
-

Dne 23. dubna 2020 byly ve sbírce zákonů pod částkou č. 70 vyhlášeny následující předpisy:
o
o

Nařízení vlády č. 202/2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů,
na základě kterého nelze po dobu jeho účinnosti zvyšovat nájemné z bytu;
Usnesení vlády č. 462, které nařizuje, že pozastavení činnosti zařízení sociálních
služeb stanovené v bodě I./3. usnesení vlády ze dne 16. března 2020 č. 239 se s
účinností od 27. dubna 2020 nevztahuje na poskytovatele sociálních služeb, kterým
byla udělena registrace k poskytování sociální služby podle § 62 a 65 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), pokud tyto
sociální služby poskytují ve formě terénní podle § 33 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze v bezkontaktní
podobě.

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

plán rozvolnění opatření v sociálních službách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministrynemalacova-navrhuje-plan-rozvolneni-opatreni-v-socialnich-sluzbach-zavedenych-kvulipandemii-covid-19

Ministerstvo kultury
-

Základní doporučení Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví pro otevírající se
knihovny:
o

o
o
o
o

zajistit informování návštěvníků o níže uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních letáků u vstupu a v knihovně a pomocí elektronické
komunikace na webových stránkách knihovny;
zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při manipulaci s knihami a dalšími
knihovními jednotkami;
zaměstnanci knihoven i jejich návštěvníci musejí nosit roušky;
u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny;
dle stanoviska německého Spolkového institutu pro posuzování rizik není přenos
infekce přes knihy pravděpodobný, přesto se doporučuje knihy po převzetí
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o
o
o

knihovnou od zákazníka nechat 48 hodin ležet v karanténě v krabici/boxu
s označením “karanténa“, než je půjčí dalšímu čtenáři/ návštěvníci knihovny musejí
udržovat dvoumetrové odstupy;
zajistit zvýšenou hygienu ploch, klik apod.;
WC pro veřejnost doporučujeme nechat uzavřené;
studovny se doporučují nechat uzavřené (podle typu knihovny).

Knihovny by se také měly řídit dalšími pokyny vlády, přijatými v souvislosti s krizovými
opatřeními, týká se např. pořádání akcí v knihovně (za stejných podmínek jako akce obecně).
Další podrobnější metodiku podmínek hygienického a organizačního fungování pro knihovny
bude v následujících dnech zveřejňovat Národní knihovna, které to uložil ministr kultury.
Nyní tuto metodiku finalizuje ústřední knihovnická rada.
-

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/zakladni-doporuceni-ministerstva-kultury-aministerstva-zdravotnictvi-pro-otevirajici-se-knihovny-4-cs3753.html

-

Doporučení Ústřední knihovnické rady ČR pro provoz knihoven od 27. 4. 2020:
o Knihovna může z provozních či bezpečnostních důvodů omezit rozsah poskytovaných
služeb, například:
 Informovat čtenáře, aby přistupovali ke všem knihovním fondům jako
dalšímu možnému zdroji kontaminace (tj. stejně tak, jako přistupují k
potravinám, zboží apod.).
 Omezit rozsah provozní doby.
 Omezit provoz knihovny pouze na absenční výpůjční služby.
 Vyhradit v rámci provozních hodin čas pro služby seniorům a dalším
ohroženým skupinám.
 V případě, že knihovna je součástí jiné instituce, lze její provoz
(znovuotevření) vázat na režim instituce jako celku.
 Stanovit délku pobytu návštěvníků v knihovně.
 Otevírat knihovnu veřejnosti postupně.
 Omezit rozsah volného výběru knih, dětského oddělení, přístupu k online
terminálům, kopírce apod.
 Stanovit počet návštěvníků, kteří mohou v jednom okamžiku pobývat
v knihovně.
 Ve výpůjčním provozu maximálně využívat samoobslužná zařízení pro
půjčování a vracení dokumentů (návratové boxy, selfcheck apod.).
 Dle potřeby upravit režim výměnných souborů v rámci regionálních funkcí.
 Zajistit činnost knihovny pomocí směnného provozu.

27. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 27.4. k 10:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 876 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo vnitra

76

-

Aktualizovaná informace Ministerstva vnitra k shromážděním v době nouzového stavu
https://www.mvcr.cz/clanek/aktualizovana-informace-ministerstva-vnitra-k-shromazdenimv-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučený postup pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4.
2020 https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Letáky k druhé vlně uvolňování opatření https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/zacala-2--vlna-uvolneni-mimoradnych-opatreni-v-kontextu-skoronavirem---254244/

28. dubna 2020

Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 483 ze dne 27. dubna 2020 se s účinností ode dne 28. dubna
2020 od 00:00 hod. zrušuje usnesení vlády ze dne 31. března 2020 č. 352, kterým se
zakazuje s po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti
obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v
souladu s cenovými předpisy https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABP3P2CEV

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 28.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 880 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo vnitra
-

Ve sbírce zákonů byly pod částkou č. 74 vyhlášeny následující zákony:
o

o

Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové
potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v
souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v
domě s byty;
Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání;

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila návrh na prodloužení programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus.
Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd
včetně povinných odvodů, bylo prodlouženo o jeden měsíc, tedy až do 31. 5. 2020.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/27_04_2020_TZ_antivirus_prodlouzen_d
o_kvetna.pdf

Ministerstvo kultury
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-

Ministerstvo kultury zveřejnilo přehled opatření pro firmy a opatření pro OSVČ, které mohou
využít pro zmírnění následků pandemie koronaviru https://www.mkcr.cz/novinky-amedia/opatreni-na-pomoc-podnikatelum-a-zivnostnikum-4-cs3757.html

29. dubna 2020

Poslanecká sněmovna
-

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do dne 17. května 2020
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13875

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 29.4. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 886 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Senát schválil návrh zákona na zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu.
Ošetřovné se zvýší automaticky, a to zpětně od 1.dubna do 30. června. Na ošetřovné budou
mít nárok i osoby pracující na DPP a DPČ. Návrh ještě musí podepsat prezident.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/29_04_2020_TZ_osetrovne_80_procent_
i_pro_dohodare.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Možnosti řešení školních zájezdů v současné situaci
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/moznosti-reseni-skolnich-zajezdu-v-soucasnesituaci

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Rada Středočeského kraje schválila pravidla pro poskytování individuálních účelových
návratných finančních výpomocí určených pro živnostníky, na které měla epidemie COVID19 nepříznivý ekonomický dopad
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/podpora-zivnostniku-na-nez-meladopad-epidemie-ma-uz-jasna-pravidla?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

30. dubna 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 30.4. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 894 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

4. května 2020
78

Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 485 ze dne 30. dubna 2020 se prodlužuje nouzový stav do 17.
května 2020

-

Na základě usnesení vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 11. května 2020
od 0:00 následující omezení:
o zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných
těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na
osobní přítomnost:
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k
maturitní zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů
v posledním ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely
přípravy a účasti na závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo
absolutoriu, přičemž docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a
tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských
domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách
podle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy,
 na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení;
o zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na
soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty; zákaz se
nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 účastníků ve skupině;
o ukládá se, aby:
 osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině;
toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
 osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
 osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků
s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině;
o nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník nebo jeho zákonný zástupce a
zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl před prvním vstupem do školy,
školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o
neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při
zdravotnickém zařízení,

79

-

o

nařizuje se, aby dítě, žák, student nebo účastník byl osobně přítomný ve škole,
školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních
zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

o

zrušuje se usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455

Na základě usnesení vlády č. 495 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 1. května 2020
od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující omezení:
o zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území
České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; mimo stanovené
výjimky (viz usnesení),
o všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo
trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České republiky
nepředloží potvrzení o absolvování testu, se nařizuje bezprostředně po vstupu na
území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným
vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo
ohlašovaného pobytu, která rozhodne o karanténních opatřeních; to neplatí pro
stanovené výjimky (viz usnesení);
o všem osobám, které od 1. května 2020 00:00 hod. vstoupily na území České
republiky se nařizuje v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního
onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu,
celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu lékaři a při
přechodu státní hranice strpět provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění a
případně poskytnout součinnost při odběru biologického vzorku;
o přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole
předkládají potvrzení o absolvování testu, se nařizuje, aby při prvním překročení
státní hranice do České republiky předložili potvrzení o absolvování testu a poté při
každém dalším překročení státní hranice do České republiky, které nastane po 30
dnech po předložení potvrzení o absolvování testu, předkládali potvrzení o
absolvování testu, který není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test; tyto osoby
musí zároveň mezi 10. a 14. dnem po vstupu na území České republiky absolvovat
test a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné krajské hygienické
stanici;
o občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo
trvalým pobytem a jejich rodinným příslušníkům, kteří se repatriují na území České
republiky, se nařizuje předem oznámit datum a způsob repatriace dálkovým
přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po překročení státních
hranic České republiky k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou
dopravu a taxislužbu, pokud při vstupu na území České republiky nepředložili
potvrzení o absolvování testu;
o občanům Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu
ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole se nařizuje předem oznámit datum
a způsob vstupu na území České republiky dálkovým přístupem stanoveným
Ministerstvem zahraničních věcí;
o osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa,
a občanům Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu
ekonomické činnosti nebo studia na vysoké škole se po dobu pobytu na území České
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republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území České republiky,
zakazuje volný pohyb s výjimkou:
 cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této
činnosti,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění
péče o děti, k zajištění
 péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot,
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 cest zpět do místa svého bydliště,
 pohřbů;
o
-

zrušuje se usnesení vlády č. 443 ze dne 23. dubna 2020

Na základě usnesení vlády č. 490 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 11. května 2020
od 0:00 následující omezení:
o Nařizuje se pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob nejméně 2 metry,
o konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v
nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o
potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se vzdálit za
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. alespoň 10 metrů;
o není-li stanoveno jinak, zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká
představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim
podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky,
trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí
přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a
podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných
osob, které se konají na základě zákona;
o omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně
přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
 společně sportuje nejvýše 100 osob,
 nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve
kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání
záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních
prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce
rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
o nařizují se pravidla pro:
 pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve
stejný čas 100 osob:
 odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
 pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
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-

vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána
nejméně 2 metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem
na dezinfekci rukou,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména
společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou
používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve
vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je
však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření,
zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají
ruce,
 po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech
použitých tréninkových pomůcek;
pro účast na sňatečném obřadu a prohlášení o vstupu do registrovaného
patrnerství:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán
veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve,
matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než
100 osob,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy
nejméně 2 metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech
použitých pomůcek,
pro účast na bohoslužbě, svatbě v kostele a křtu:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci
bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s
výjimkou členů domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru
povinně dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí
Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se
svěcenou vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně
vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo
hlavní bohoslužebný prostor;

Na základě usnesení vlády č. 493 ze dne 30. dubna 2020 platí s účinností od 11. května 2020
od 0:00 následující omezení:
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o

o
o

o

o
o

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do
provozovny),
 venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
zakazuje se provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob
s oprávněním řidiče taxislužby, přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a
saunách, prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
zakazuje se prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v
ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; s výjimkou prodeje
ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
 osobám ohroženým domácím násilím,
zakazuje se provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže;
nařizují se pravidla:
 v provozovnách, v nichž není zakázán provoz:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších
vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry,
 zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před
provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a
umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů
(především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici
pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k
pravidelné dezinfekci,
 zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se
zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to
zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v
provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím
reproduktorů v provozovně;
 při prodeji nebaleného pečiva:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny;
 podnikatelé
provozující
maloobchodní
prodejnu
potravin
se
samoobslužným prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého
vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný
ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček);
 provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
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zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy
nejméně 2 metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup
nejméně 2 metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního
místa,
 zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se
zbožím a při přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a
pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě,
pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky:
 návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně
časové vstupenky vzdáleným přístupem, on-line), bez možnosti jejich
zakoupení na místě,
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150
osob na jeden hektar plochy zařízení,
 vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi
lavičkami na minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a
zaměstnanců pečujících o zvířata,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat
akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
pro provoz knihoven:
 zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s
knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž
dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
pro prodej oděvů a obuvi:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou
zkoušející osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24
hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet
zákazníkům;
pro činnost holičství a kadeřnictví:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá
zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný
štít,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako
mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich
zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší
nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu
do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
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před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a
při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce
prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice,
vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému
zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
pro manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a pedologie:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako
mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od
ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy
odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má
tělesnou teplotu 37 C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému
zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové
rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a
mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním
účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce
rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované
plochy u zákazníka,
pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se
nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných
návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,
pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je
dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména
formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 100 diváků,
 v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen
v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět
vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude
oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
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mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí
tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je
odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s
odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k
dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební
kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik,
madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s
virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními
místně příslušné krajské hygienické stanice;
pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící
zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru
od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od
okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné
vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích
služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech
provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po
vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového
okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v
době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší
nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu
do provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech
opatření;
pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je
dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším
osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na
obrazovkách, rozhlasem apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování
rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v
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-

nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na
podlaze veřejných prostor apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim
úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na
základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické
stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to
lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy,
eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního
centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost
dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní
zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je
omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení
pokynu dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru
provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit
znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy
včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky,
rukavice apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány;
pro provoz vnitřních sportovišť:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy
alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo
skupin,
 nelze používat šatny a sprchy,
 vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky
dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků v rámci
oddělených aktivit a skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po
použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po
celkovém ukončení cvičení,
 prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi
proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

Zrušuje se usnesení vlády č. 453 ze dne 23. dubna 2020.

Všechna usnesení vyhlášena ve Sbírce zákonů (částky č. 80 a 81)
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN) se s účinností ode dne 1. května 2020 zakazuje pohyb a
pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to s výjimkou:
o dětí do dvou let věku,
o dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské
škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská
skupina,
o osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,
o osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
o řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
o osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo
pořadu, jsou-li splněny blíže specifikované podmínky (viz opatření),
o moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny blíže
specifikované podmínky (viz opatření).
o
o

o

Ruší se se mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/20202/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 4. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkami_19121_4135_1.html

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Aktualizovaný harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších činností
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/nouzovy-stav-plati-do-17-kvetna--otvirani-zrychluje--schvaluje-se-dalsi-pomoc--254367/

Ministerstvo financí
-

Vláda schválila návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní
ceny, a to se zpětným účinkem od prosince 2019. Návrh zákona musí schválit Parlament a
podepsat prezident. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zruseni-dane-znabyti-nemovitych-veci-pr-38157§

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Aktualizovaný harmonogram v oblasti
uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

školství

http://www.msmt.cz/harmonogram-
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-

Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ http://www.msmt.cz/soubor-hygienickychpokynu-pro-ms-zs-a-ss

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Metodický pokyn pro cestovní kanceláře https://www.mmr.cz/getmedia/7911b5a2-13a546a0-902b-c95941c2f92a/MMR_24675_2020_54_MI_185_2020.pdf.aspx?ext=.pdf

Ministerstvo kultury
-

Vláda schválila návrh zákona, který dává možnost organizátorům kvůli koronavirové epidemii
místo vrácení již zaplacené vstupenky zákazníkovi, bude-li ten chtít, nabídnout místo toho
poukázku, kterou bude moci zákazník vyčerpat na náhradní akci nebo na stejnou akci v jiném
termínu. Lidé se budou moci přihlásit u organizátorů o poukázky na akce s předpokládaným
termínem konání do 31. 10. 2020. Návrh zákona musí schválit Parlament a podepsat
prezident.
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/misto-vraceni-vstupneho-budou-mociorganizatori-kulturnich-akci-dat-zakaznikum-vouchery-na-pristi-kulturni-akci-4-cs3762.html

5. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN) se s účinností od 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s
výjimkou:
o dětí do dvou let věku,
o dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v mateřské
škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská
skupina, a pedagogických pracovníků v mateřské škole a pečujících osob v dětské
skupině,
o dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání a pedagogických pracovníků škol a
školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a osob ve vzdělávacích
institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání
nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován
rozestup nejméně 1,5 m,
o osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,
jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto
zákazu,
o osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
o osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů,
o řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
o osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo
pořadu, jsou-li splněny specifikované podmínky (viz usnesení),
o moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny
specifikované podmínky (viz usnesení).
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o se mimořádné opatření ze dne 30. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020o
o

-

10/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 11. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamip_19148_4135_1.html

Ke dni 5.5. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 920 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vláda rozhodla o tom, že osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po
uzavření škol a dalších zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě nebo o
hendikepovaného člověka, budou moct dostávat ošetřovné až do 30. června 2020. Rovněž
vláda zvýšila denní částku „ošetřovného“ OSVČ, a to na 500 Kč za kalendářní den, bude se
týkat už pomoci za duben. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/osvc-budou-moct-nove-dostavat-_osetrovne_-ve-vysi-500-kc-za-den-az-do-30-cervna---254395/

Ministerstvo financí
-

Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Program bude stejně jako
Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou. Kompenzační bonus bou moci
žádat i fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž
podíl není představován kmenovým listem. Podmínkou je společnost s.r.o. s nejvýše dvěma
společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné
rodiny (tzn. v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou o podporu požádat
všichni. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na
nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a
nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí
také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani
společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo
nespolehlivým
plátcem
(nespolehlivou
osobou)
podle
zákona
o
DPH.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-podporu-prospolecniky-m-38411

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Často kladené dotazy v oblasti vysokoškolského vzdělávání
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/faq-pandemie

v době

pandemie

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

MPSV zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a
pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu a stanovisko k podmínce
absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stav
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https://www.mpsv.cz/documents/20142/1061545/Stanovisko_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A
1n%C3%AD_SPaPSS_111_nouzov%C3%BD_stav.pdf/
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1061545/Stanovisko_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A
1n%C3%AD_PSS_116_kurz_nouzov%C3%BD_stav.pdf/

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Pro vyplácení ošetřovného z důvodu uzavření školských a dětských zařízení bude od dubna
stačit jeden formulář https://www.cssz.cz/web/cz/-/pro-vyplaceni-osetrovneho-z-duvoduuzavreni-skolskych-a-detskych-zarizeni-bude-od-dubna-stacit-jediny-formular

6. května 2020

Ministerstvo vnitra
-

Doporučení
občanům
ohledně
dokladů
po
skončení
nouzového
stavu
https://www.mvcr.cz/clanek/jak-to-bude-s-doklady-po-ukonceni-nouzoveho-stavu-mvpripravilo-doporuceni.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 6.5. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 923 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Exportní pojišťovna EGAP spouští příjem žádostí do programu záruk COVID Plus na pomoc
velkým podnikům, které se dostaly kvůli pandemii koronaviru do potíží. Záruční produkt
COVID Plus schválila Evropská komise, což byla nutná podmínka k tomu, aby EGAP mohl
žádosti
na
záruky
za
úvěry
bank
velkým
firmám
začít
přijímat.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/banky-mohou-zadat-egap-ozaruky-pro-velke-firmy--254441/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsidotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Kladenská nemocnice nově nabízí od 5. května provádění testů na onemocnění COVID-19
také samoplátcům, tedy lidem, které k vyšetření neindikuje ze zdravotních důvodů lékař,
epidemiolog nebo Krajská hygienická stanice. Odběrové místo je v Oblastní nemocnici Kladno
zřízeno na parkovišti před Niederleho pavilonem a je v provozu od pondělí do neděle od 7:00
do 17:00 hodin. https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/tiskove-informace/aktuality//blogs/kladenska-nemocnice-nabizi-testy-na-onemocneni-covid-19-takesamoplatcum?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Ftiskoveinformace%2Faktuality%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%2
6p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
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7. května 2020

Ministerstvo vnitra
-

Pokyn pro obce ke konání sňatečných obřadů https://www.mvcr.cz/clanek/pokyn-kpostupu-pri-konani-snatecnych-obradu-od-11-kvetna-2020.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 7.5. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 932 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo financí
-

Nejčastější dotazy a odpovědi k podpoře pro s.r.o. https://www.mfcr.cz/cs/oministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/podpora-pros-r-o--nejcastejsi-otazky-a-38421

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Poslanci schválili návrh na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele. Návrh reaguje na přijaté opatření z 24. dubna), podle kterého se nepřihlíží k
věřitelskému insolvenčnímu návrhu podanému od 24. dubna do 31. srpna. Kvůli tomuto
opatření nemají zaměstnanci nárok vymáhat prostřednictvím Úřadu práce ČR dlužné mzdy.
ÚP ČR pak bude dlužnou částku od zaměstnavatelů vymáhat až 3 měsíce poté, co přestane
tzv. lex covid justice platit. Změny musí ještě projednat Senát a podepsat prezident ČR.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/06_05_TZ_platebni_neschopnost.pdf/

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Byla vyhlášena výzvy k dotačnímu programu na „ošetřovné“ pro OSVČ za duben, příjem
žádostí bude zahájen 11. května 2020 https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-

podnikani/osetrovne-pro-osvc---vyzva-i--253750/
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Termíny maturitních, závěrečných a přijímacích zkoušek
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturitzaverecnych-a

Ministerstvo kultury
-

Doporučená opatření k zamezení šíření onemocnění COVID- 19 po otevření muzeí a galerií
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/hygienicka-opatreni-tykajici-se-uvolnovani-cinnostikulturnich-subjektu-4-cs3768.html

Úřad práce
-

Informaci o nemožnosti souběhu podpory v nezaměstnanosti a kompenzačního bonusu u
OSVČ
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https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364611/TZ_OSVC_evidence_2020.pdf/c0cb8
163-b24b-7e36-3f62-03ae0a4ac78a

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Oblastní nemocnice v Příbrami ode dneška umožňuje testování pro samoplátce za cenu 2900
Kč za test. Ten je prováděn vysoce spolehlivou metodou PCR. https://www.krstredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/pribramska-nemocnice-uz-take-spustila-testovanipro-samoplatce?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

11. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 11.5. k 8:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 946 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo financí
-

Z důvodu prodloužení nouzového stavu a tím i pokračujícího uzavření provozoven mohou
poškozené OSVČ i nadále žádat o 500 Kč denně i v prodlouženém období od 1. května do
8. června, maximálně tedy o 19 500 Kč. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid19/2020/petadvacitka-pro-osvc-38414
Formulář: https://ouc.financnisprava.cz/kompenzace/form/bonus

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila návrh zákona, na jehož základě by si mohli podniky do 20. října 2020 odložit
platby sociálního pojištění (24,8% mezd) za 3 měsíce (květen, červen a červenec). Z hrubých
mezd by odváděly pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5%). Návrh musí ještě projednat
Parlament ČR a podepsat prezident republiky.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/07_05_TZ_Odklad_plateb_na_soc_pojist
eni.pdf/051c3321-b91b-9681-1381-ae686c0f939c

-

Vláda schválila upravený plán rozvolňování sociálních služeb (usnesení vlády č. 521 ze dne 7.
května 2020). Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM) a sociálně aktivizační služby
(SAS) pro rodiny s dětmi začnou fungovat naplno již od pondělí 11. května.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/06_05_TZ_Rozvolnovani_v_soc_sluzbach
_FINAL.pdf/e01ade90-99c2-d961-ae59-508d89de3433
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/plan_rozvolnovani_soc_sluzby_II.jpg/607
698bb-f765-3d2c-716d-0b8219f2c76e?t=1588860240817

-

Nová zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné
události spojená s COVID-19.
https://www.mpsv.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=29941990
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Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Webinář na téma: Zadávání veřejných zakázek po skončení nouzového stavu http://portalvz.cz/cs/Aktuality/Je-k-dispozici-webinar-na-tema-Zadavani-verejnych-zakazek-po-skoncen

Úřad práce
-

Úřad práce již vydává potvrzení nájemcům, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z
prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru SARS CoV-2.
https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364611/TZ_potvrzov%C3%A1n%C3%AD_kvet
en2020.pdf/5c347779-948e-4cad-09db-5a88207317ce

12. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN) platí s účinností od 12. května 2020 od 0:00 do 25. května
2020 do 0:00 následující omezení:
o zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku,
 dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při
pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických
pracovníků v mateřské škole,
 dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů
zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání
nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je
zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů
zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách
podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a
pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
 osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů,
 řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od
prostoru určeného pro přepravu osob,
 osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz
opatření),
 moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových,
televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě,
jsou-li splněny definované podmínky (viz opatření),
94



o
o
o

-

pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotní péče.
ruší se mimořádné opatření ze dne 4. května 2020, č. j. MZDR 15757/202013/MIN/KAN
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 18. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19196_4135_1.html

Ke dni 12.5. k 8:25 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 954 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

13. května 2020

Ministerstvo vnitra
-

Ve sbírce zákonů byl pod částkou č. 90 vyhlášen zákon č. 243/2020, o pravomoci Policie
České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných
opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území
České republiky
o https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
o Účinnosti nabývá dnem vyhlášení

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. května 2020 (č. j.
MZDR 20020/2020-1/OVZ) se prodlužuje platnost čestného prohlášení uchazeče o
zaměstnání nahrazujícího posouzení o zdravotní způsobilosti a platnost lékařských posudků
o zdravotní způsobilosti k práci (podrobnosti viz opatření)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-pracovnelekarskesluzby_19202_4135_1.html

-

Ke dni 13.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 963 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Úřad pro ochranu osobních údajů
-

K měření teploty zaměstnanců při vstupu na pracoviště z hlediska ochrany osobních údajů
https://www.uoou.cz/mereni%2Dteploty%2Dpri%2Dnbsp%2Dvstupu%2Dna%2Dpracoviste%
2Dv%2Dnbsp%2Ddobe%2Dkoronavirove%2Dpandemie/d-42275

14. května 2020

Ministerstvo vnitra
-

Aktualizované stanovisko k oprávnění strážníků při vymáhání mimořádných opatření
v souvislosti s koronavirem po 13. květnu 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/aktualizovanestanovisko-k-opravnenim-strazniku-pri-vymahani-mimoradnych-opatreni-v-souvislosti-skoronavirem-po-13-kvetnu-2020.aspx
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Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 14.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 975 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Krajský úřad Středočeského kraje
-

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o
bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci.
Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla
epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené
podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou
začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března
2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020.
Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč. https://www.krstredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesti-zivnostnici-mohou-zacit-zadat-kraj-obezurocne-pujcky-na-reseni-dopadu-koronaviru-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.krstredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_s
tate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1

15. května 2020

Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce ke konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-ke-konani-zasedani-zastupitelstev-obci-poukonceni-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 15.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1000 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

18. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-15/MIN/KAN) se s účinností od 18. května 2020 ruší mimořádné opatření
ze dne 9. dubna 2020 (č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN), kterým se všem orgánům
veřejné moci a správním orgánům nařídilo, aby v rámci svých pracovišť dodržovaly v
souvislosti s nouzovým stavem některá hygienicko-epidemiologická pravidla provozu.
http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-942020-k-narizeni-ovm-aso_19218_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 20598/2020-1/MIN/KAN) se s účinnost od 18. května 2020 do odvolání nařizuje, aby
ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence byla v rámci
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jedné návštěvy umožněna návštěva pouze jedním návštěvníkem za splnění stanovených
epidemiologicko-hygienických podmínek.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-vezenske-sluzbe-crod-1852020-doodvolani_19219_4135_1.html
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN) se účinností ode dne 18. května 2020 od 00:0 do 25. května
2020 do 0:00 se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní
a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
o Zakazuje pobývat na veřejně dostupných místech v počtu více než deseti osob, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na pohřbu, a mít odstup od jiných osob menší než 2 metry;
o Zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
o Zakazuje se, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní,
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské,
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné
moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
o omezuje se sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně
přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
 společně sportuje nejvýše 100 osob,
 nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve
kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání
záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních
prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce
rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
o

o

omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí
nejvýše ve stejný čas 100 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
omezuje se organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2
metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
 nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za
podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
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o

o

provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale
také míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
 po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých
tréninkových pomůcek;
omezuje se účast na sňatečném obřadu (a prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné
moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby
tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2
metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,
omezuje se účast na bohoslužbě, svatby a křty tak, že musí být dodržována
následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby
dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů
domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-nad100-osob-od-185do-d_19220_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 20581/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 18. května 2020 od 0:00 do 25.
května 2020 do 0:00 následující omezení:
o omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,
s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních), prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou
bez vstupu do provozovny), venkovních prostor provozovny stravovacích služeb;
o zakazuje se prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
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o

omezuje se provoz ubytovacích podniků tak, že se jejich provozovatelům zakazuje
prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách,
lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče) a
školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí
ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu, a
 osobám ohroženým domácím násilím,
o zakazují se další činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku tak, že se
jejich provozovatelům zakazuje:
 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s
oprávněním řidiče taxislužby,
 přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a v saunách,
 provádět prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
 provozovat činnost, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při
kterých je porušována integrita kůže;
o

omezuje se činnost v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od
sebe, než jsou 2 metry,
 zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před
provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění
značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při
přijímání plateb od zákazníků,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
o omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
o omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem
tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové
prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce
(např. mikrotenový sáček),
o omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
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o

o

o

o

zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím
a při přijímání plateb od zákazníků,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů
nebo zkoušení oblečení na místě,
omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové
vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na
místě,
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob
na jeden hektar plochy zařízení,
 vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na
minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců
pečujících o zvířata,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody, odpočinkové zóny, atrakce,
občerstvovací zóny apod.,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a
dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
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o

o

o

povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2
metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 100 diváků,
 v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé
druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě
osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
 v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že
společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost
alespoň 1,5 metru,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
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o

v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy
alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto
odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve
kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích
osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra
bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech
provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních
prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
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je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 nelze používat šatny a sprchy,
 vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
s výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití
každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-uprava-podminek-provozu-stravovacich-aubytovacich-zarizeni_19221_4135_1.html
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 20593/2020-1/MIN/KAN) se účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 8.
června 2020 do 0:00 hod. se nařizuje poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování
sociálních služeb na základě uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a zároveň přerušit poskytování služby v režimu individuálního
plánování. S účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 22. června 2020 do 0:00
hod. se omezuje provoz zařízení sociálních služeb tak, že se nařizuje poskytovatelům
sociálních služeb pro cílovou skupinu osob nad 50 let, kterým byla udělena registrace k
poskytování sociální služby v rozsahu druhu sociální služby podle § 45, § 46, § 47, § 66 a § 67
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, denní stacionáře
týdenní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
sociálně terapeutické dílny), pozastavit činnost těchto služeb.
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http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zarizeni-socialnich-sluzebod-185do-25-_19222_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-1/MIN/KAN) se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 hod. do 25.
května 2020 do 0:00 hod. se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se:
o Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných
těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní
přítomnost
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na
závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka
není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit
skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských
domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a
o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení,
o zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz
se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
účastníků ve skupině;
o ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,

o

o

o

ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině;
nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba nebo jeho zákonný zástupce a
zákonný zástupce dítěte v mateřské škole a účastník přijímacího řízení do těchto
zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, poskytl,
před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků
škol při zdravotnickém zařízení,
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nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník nebo osoba a účastník přijímacího řízení
do těchto zařízení, nebo jeho zákonný zástupce byl osobně přítomen ve škole,
školském zařízení, vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez
akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeniod-185do-25_19223_4135_1.html
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020 (č. j.
MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností od 18. května 2020 od 0:00 následující
omezení:
o zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří neměli ke dni 12.
března 2020 na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo trvalý
pobyt s výjimkami (viz opatření);
o všem občanům České republiky a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů
nebo trvalým pobytem na území České republiky, kteří při vstupu na území České
republiky nepředloží lékařské potvrzení o absolvování test, bezprostředně po vstupu
na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným
vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo
ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem doloží,
že:
 za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v sousedním státě pravidelně
překračují státní hranici, pokud předloží lékařské potvrzení o absolvování
testu; toto potvrzení nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a
sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného
systému, nebo pracovníci subjektu kritické infrastruktury, kteří předloží nótu
zastupitelského úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby,
základní složky integrovaného záchranného systému, nebo subjekt kritické
infrastruktury, a že v místě výkonu práce byla přijata opatření k zabránění
šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky
dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než 14 dnů,
 vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování
nebyla delší než 24 hodin,
 vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu
kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací,
pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické
infrastruktury v zahraničí pro tyto případy musí být doplněn nótou
zastupitelského úřadu cílové země,
 hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí nebo jde o lesníky,
myslivce nebo rybáře při výkonu práce v bezprostředním příhraničí, pokud
doba jejich vycestování nebyla delší než 24 hodin,
 vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich
vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního
pracovníka;
o opatření stanoví další podrobnosti ve věci překračování hranic (viz usnesení)



http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crod-1852020_19224_4135_1.html
Následně zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze
dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN)
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-

Ke dni 18.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1017 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Aktualizace stanoviska Ministerstva práce a sociální práce k zabezpečení dalšího vzdělávání
pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Aktualizace_stanovisko_vzdelavani_PS_1
11_14052020.pdf/

Ministerstvo kultury
-

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5.
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provozknihoven-od-18-5-2020-4-cs3784.html

2020

19. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května 2020 (č. j.
MZDR 12066/2020-2/MIN/KAN) se ruší mimořádné opatření ze dne 16. března 2020 (č.j.
MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN), kterým se poskytovatelům zdravotních služeb akutní
lůžkové péče nařizovalo, aby omezili poskytování těchto služeb na nezbytně nutnou míru
http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-opatreni-obecne-povahy-ze-dne-1632020-k-omezeniprovadeni-zdravotnic_19234_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. května 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-16/MIN/KAN) platí s účinností od 19. května 2020 od 0:00 do 25. května
2020 do 0:00 následující omezení:
o zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál
nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
 dětí do dvou let věku,
 dětí v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při
pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogických
pracovníků v mateřské škole,
 dětí, žáků, studentů, účastníků vzdělávání, účastníků přijímacího řízení, členů
zkušebních komisí a pedagogických pracovníků škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku, osob ve vzdělávacích institucích
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání
nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je
zachován rozestup nejméně 1,5 m,
 studentů, účastníků přijímacího řízení, akademických pracovníků, členů
zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách
podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m a
pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
 osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
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o

-

osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
osob po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů,
řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od
prostoru určeného pro přepravu osob,
osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz
opatření),
moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových,
televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě,
jsou-li splněny definované podmínky (viz opatření),
pacientů a zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotní péče,
osob, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž tepel, a dále osob, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. května 2020 (č.j.
MZDR 15757/2020-14/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19235_4135_1.html

Ke dni 19.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1022 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vláda
po
notifikace
Evropskou
komisí
schválili
program
COVID
III
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/covid-iii-pred-spustenim--ponotifikaci-evropske-komise-program-schvalila-vlada--254668/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

doporučený postup pro bezpečné umožnění návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb
od 25. 5. 2020
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_10_2020_navstevy.pdf/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Pracovně-právní záležitosti
zalezitosti-zamestnancu-skol

zaměstnanců

škol

http://www.msmt.cz/pracovne-pravni-

20. května 2020

Ministerstvo vnitra
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-

Ve sbírce zákonů pod částkou č. 91 byly vydány následující předpisy:
o zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí;
o zákon č. 248/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele;
o zákon č. 249/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu.
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN) se všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení
domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové
formě se nařizuje s účinností ode dne 25. května 2020, aby přijímali osoby za účelem
poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele
zdravotních nebo sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
o
o

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN) se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím
lázeňskou léčebně rehabilitační péči se nařizuje s účinností ode dne 25. května 2020
následující omezení provozu:
o Stravování bude pacientům a dalším osobám využívajícím služby lázeňského zařízení
(dále jen „klienti“) poskytováno v jídelně pouze při zajištění odstupu nejméně 2
metry mezi jednotlivými klienty; tento odstup nemusí být dodržen v případě klienta a
jeho průvodce, nebo pokud jsou klienti společně ubytováni na jednom pokoji.
o Skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 10 osob (včetně
zdravotnického nebo jiného pracovníka poskytovatele).

o
o
o

-

S účinností ode dne 25. května 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 29. března 2020, č. j. MZDR 13742/2020-1/MIN/KAN.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-vsem-poskytovatelumsocialnich-sluzeb-k-prijimani-_19246_4135_1.html

S účinností ode dne 25. května 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 24. dubna 2020, č. j. MZDR 13285/2020-2/MIN/KAN
S účinností od 22. června zrušeno opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17.
června 2020 (č. j. MZDR 13285/2020-5/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-lazenske-lecebnerehabilitacni-pece-s-ucinn_19247_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN) se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do
odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz zdravotnických zařízení lůžkové
péče a zařízení sociálních služeb tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a
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zařízení sociálních v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí
dodržovat následující pravidla:
o Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě
rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka, popřípadě osoby určené
opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá
posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby
blízké nebo osoby určené pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit
pacienta, lze ve stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob;
výjimky lze připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující
osoba potřebuje podporu a doprovod.
o Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění COVID19, např. formou dotazníku.
o Osobě navštěvující pacienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu
nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit její přítomnost u
pacienta.
o Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění.
o Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení (zahrada,
společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné
pro tento účel.
o V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny
paravány nebo jiné obdobné překážky.
o Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to
prostředkem s virucidním účinkem.
S účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření jsou zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun
nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu
svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je
omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky
jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené pacientem, popřípadě jiná osoba, které
chce navštívit pacienta, povinni dodržovat omezení uvedená v bodu 1.
o
o
o

-

Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. dubna 2020, č. j.
MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 29. června 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickychzarizeni-luzkove-pece-a-zari_19248_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN) se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do
odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že
se:
o Zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při akcích pořádaných
těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní
přítomnost
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na
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o

o
o
o

o

o

závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž
docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle zákona č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
 žáků 1. stupně základní školy a dětí v přípravné třídě základní školy, přičemž
docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí tvořit
neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí; zákaz se však vztahuje na žáky
základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky
s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více
vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a na žáky
základní školy speciální a na děti přípravného stupně základní školy speciální,
 žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání
mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
 studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných
zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace
praktické přípravy,
 žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti;
Zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení zákaz
se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
účastníků ve skupině;
zakazuje přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní
zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
zakazuje pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo pro
žáky základních a středních škol a konzervatoří;
ukládá, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
ukládá, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za splnění
podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
ukládá, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků
s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za splnění
podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
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o

o
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-

ukládá, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních
zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či
účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
 zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
 přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž
pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup
nejméně 2 m;
nařizuje, aby dítě, žák, student, účastník a osoba. nebo jeho zákonný zástupce a
zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto
zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo
osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy,
školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
nařizuje, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení,
vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskychzarizeni-s-ucinnosti-od-25_19249_4135_1.html
S účinností od 1. června 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20584/20203/MIN/KAN)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN) se s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do
odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a
filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
o

o

o

zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní,
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské,
spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 300 osob; tento zákaz se
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné
moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí
nejvýše ve stejný čas 300 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
omezuje organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním
sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2
metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
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po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce
všech použitých pomůcek;
omezuje účast na sňatečném obřadu (a prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné
moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby
tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2
metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,
omezuje účast na bohoslužbě, svatby a křty tak, že musí být dodržována následující
pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 300 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby
dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů
domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
s účinností od 8. června zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-5/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akcinad-300-osob-s-ucinnosti-od_19250_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-18/MIN/KAN) se všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do
odvolání zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a
to:

o ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
o v prostředcích veřejné dopravy,
o na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti
než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Zákaz podle se nevztahuje na:
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děti do dvou let věku,
děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v
prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské
škole a osoby pečující v dětské skupině,
děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve
školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v
rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován
rozestup nejméně 1, 5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby
blízké,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů,
řidiče ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru
určeného pro přepravu osob,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
jsou-li splněny definované podmínky (viz usnesení),
moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li splněny
definované podmínky (viz usnesení),
pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotní péče,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z
důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,
zaměstnance při pobytu v kanceláři jakožto na svém pracovišti, pracuje-li ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19251_4135_1.html
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN)

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. května 2020 (č. j.
MZDR 20581/2020-2/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. května 2020 od 00:00 hod. do
odvolání následující omezení:
o omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
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provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od
sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak
uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro
čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem
tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové
prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce
(např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,


zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,



aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2
metry,



umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,



prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů
nebo zkoušení oblečení na místě,

omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:


počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob
na jeden hektar plochy zařízení,



provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu
návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,



provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
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osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
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omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:


zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,



u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,

omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:


zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,



při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,

omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:


holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,



o

mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2
metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
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na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 300 diváků,
 v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé
druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě
osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
 v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že
společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost
alespoň 1,5 metru,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy
alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto
odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
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venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve
kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích
osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra
bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
udržovali povinný odstup,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
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je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití
každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě venkovních prostor:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150
osob na jeden hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat
akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před
záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 v případě vnitřních prostor:
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v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se
nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných
návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen
tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti
zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezují se přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob,
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní
základní pokyny pro chování návštěvníků,
 vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému
kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové
atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
 všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a
batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s
dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro
koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou
vodou před každou výukovou hodinou,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
 v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku,
podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s
výjimkou členů domácnosti,
omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
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sauna je nastavena na min. 70 °C,
parní sauny nejsou provozovány,
mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně
šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
provádí se 100 % výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé
sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-2552_19252_4135_1.html
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 25. května 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN)

Ke dni 20.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1033 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vláda schválila dotační program Ministerstva průmyslu a obchodu představující pomoc státu
podnikatelům s nájmem, nyní čeká na evropskou notifikaci
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pomoc-statu-s-najemnym-vkontextu-covid-19-dotacni-program-mpo-projednala-vlada--nyni-ho-ceka-evropskanotifikace--254704/

Ministerstvo financí
-

Nejčastější dotazy ve věci podpory pro s.r.o. https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzbyverejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/podpora-pro-s-r-o--nejcastejsiotazky-a-38421

21. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 21.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1038 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Do 20. října letošního roku si zaměstnavatelé budou moci odložit platby na sociální
zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Zachována za
toto období zůstane povinnost odvodů pojistného za zaměstnance (tj. 6,5 % z hrubých mezd).
Společně s touto úpravou byl předložen i návrh na úpravu ošetřovného. Nárok na něj tak až
do 30. června zůstane všem rodičům, kteří nemohou z objektivních důvodů dát dítě do
školy či školky. Návrh obsahuje také změny pravidel pro komunikaci s ČSSZ. Návrhy schválil
Senát a k jejich konečnému vstupu v platnost zbývá už jen podpis prezidenta republiky.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/20_05_TZ_Odklad_soc_pojisteni_a_osetr
ovne_Senat.pdf/544c3728-1976-bc28-1744-ebf6d48048d2

22. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 22.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1041 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

25. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 25.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1053 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

26. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j.
MZDR 16211/2020-3/MIN/KAN) se s účinností od 1. června 2020 nařizují nová pravidla a
podmínky ukončování karantény (viz usnesení)
o účinností od 1. června 2020 se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 15. dubna, č. j. MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN
o s účinností od 1. září 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/202032/MIN/KAN)
o http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-ukoncovani-karanteny-osobsucinnosti-od-162020_19283_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 1. června 2020 do odvolání následující
omezení provozu škol a školských zařízení:
o zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních, a při akcích pořádaných
těmito školami; zákaz osobní přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní
přítomnost:
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na
závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž
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docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách
 žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
 žáků 1. stupně základní školy, dětí v přípravné třídě základní školy, žáků
základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální,
přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí
tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
 žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání
mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
 studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných
zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace
praktické přípravy,
 žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15
žáků,
 od 8. června 2020 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo
konzervatoře a studentů vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či
třídnických hodin, přičemž docházka není pro tyto žáky nebo studenty
povinná a tito žáci a studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo
studentů;
zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení zákaz
se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
účastníků ve skupině;
zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní
zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo
pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky a při akcích pořádaných těmito školami, byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 žáků ve skupině,
ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
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ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních
zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či
účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
 zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
 přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž
pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup
nejméně 2 m;
nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba nebo jeho zákonný zástupce a
zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník přijímacího řízení do těchto
zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho zákonný zástupce, anebo
osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před prvním vstupem do školy,
školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá
ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení,
nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení,
vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami
chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy
speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným
epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.
S účinností ode dne 1. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května
2020, č. j. MZDR 20584/2020-2/MIN/KAN
S účinností od 22. června 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR
20584/2020-4/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskychzarizeni-s-ucinnosti-od-1-_19282_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j.
MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN) se s účinností od 26. května 2020 ruší mimořádné opatření
ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN (vymezená prodejní doba pro
seniory)
o http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-2332020-kvycleneni-prodejni-doby-pro-se_19281_4135_1.html

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN) platí s účinností od 26. května 2020 do odvolání následující
omezení:
o zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
o Zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
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děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při
pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické
pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání
nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je
zachován rozestup nejméně 1,5 m,
studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy
zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách
podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a
pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo
osoby blízké,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky (viz
usnesení)
moderátory, redaktory a obdobné osoby vystupující v rozhlasových,
televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě,
jsou-li splněny definované podmínky (viz usnesení)
pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující
zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

o ruší mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č. j. MZDR 15757/202018/MIN/KAN
o s účinností od 8. června 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 (č. j. MZDR 15757/2020621/MIN/KAN
o http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19286_4135_1.html
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-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j.
MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 26. května 2020 do odvolání následující
omezení:

o omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům

o

o

o

o

o

o

zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za
účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;
omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od
sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak
uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro
čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem
tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové
prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce
(např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,


zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,



aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2
metry,



umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,



prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů
nebo zkoušení oblečení na místě,

omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
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o

o

o



počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob
na jeden hektar plochy zařízení,



provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu
návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,



provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,

omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:


zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,



u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,

omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:


zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,



při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,

omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:


holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,



o

mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
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o

o

poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2
metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 300 diváků,
 v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé
druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě
osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
 v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že
společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost
alespoň 1,5 metru,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy
alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto
odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
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o

o

o

účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve
kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích
osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra
bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
udržovali povinný odstup,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
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prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití
každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě venkovních prostor:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150
osob na jeden hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
129



o

o

provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat
akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před
záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 v případě vnitřních prostor:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se
nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných
návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen
tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti
zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezují se přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob,
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní
základní pokyny pro chování návštěvníků,
 vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému
kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové
atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
 všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a
batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s
dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro
koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou
vodou před každou výukovou hodinou,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
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v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku,
podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s
výjimkou členů domácnosti,
omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 sauna je nastavena na min. 70 °C,
 parní sauny nejsou provozovány,
 mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně
šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100 % výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé
sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.
ruší se mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č. j. MZDR 20581/20202/MIN/KAN
následně zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze
dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20581/2020-4/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-2652_19288_4135_1.html

-

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 (č. j.
MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN) se s účinností od 26. května 2020 omezuje překročení státní
hranice (podrobnosti viz usnesení)
o ruší se ochranné opatření č.j.: MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. května
2020
o následně zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze
dne 26. května 2020 (č. j. MZDR 20588/20-4/MIN/KAN)
o http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crod-2652020_19285_4135_1.html

-

Ke dni 26.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1053 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

27. května 2020

Ministerstvo vnitra
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-

Ve sbírce zákonů pod částkou č. 94 byl vydán zákon č. 255/2020, o snížení penále z
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného
zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce
2020 a o změně některých zákonů
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. května 2020 (č. j.
MZDR 20588/20-4/MIN/KAN) se s účinností od 27. května 2020 nařizují nová pravidla pro
překročení státní hranice (podrobnosti viz usnesení)
o
o

o

-

Ruší se ochranné opatření č.j.: MZDR 20599/2020-3/MIN/KAN, ze dne 25. května
2020
Následně s účinností od 15. června 2020 zrušeno (nahrazeno) ochranným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR 20599/20205/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crod-2752020_19304_4135_1.html

Ke dni 27.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1053 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Aktualizovaný
harmonogram
uvolňování
opatření
v oblasti
https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

školství

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Nový
výkaz
péče
o
dítě
z důvodu
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

uzavření

výchovného

zařízení

28. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 28.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1056 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Aktualizovaný soubor hygienických pokynů pro školy
https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

a

školská

zařízení

Ministerstvo pro místní rozvoj
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-

Webinář na téma: Zadávání veřejných zakázek ve a po stavu nouze http://portalvz.cz/cs/Aktuality/Je-k-dispozici-webinar-na-tema-Zadavani-verejnych-zakazek-po-skonc-(1)

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Nárok rodičů na ošetřovné z objektivních důvodu neumístění dítěte do školy nebo školky
https://www.cssz.cz/web/cz/-/rodicum-zustava-narok-na-osetrovne-do-30-cervna-2020

29. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 28.5. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1059 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

1. června 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 1.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1070 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

2. června 2020

Vláda
-

usnesením č. 601 ze dne 1. června 2020 vláda schválila návrh nařízení vlády, kterým se
zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného
z bytů
o

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQ6PFBMK

Ministerstvo vnitra
-

Ve Sbírce zákonů byly vydány následující právní předpisy související s koronavirem:
o zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách
v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu;
o zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2 ;
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví
- Ke dni 2.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1071 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
3. června 2020

Ministerstvo zdravotnictví
-

s účinností ode dne 8. června 2020 se ruší se mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020,
č.j.: MZDR 15757/2020-5/MIN/KAN, kterým bylo nařízeno všem poskytovatelům sociálních
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služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací
služby v pobytové formě zajistit pravidelné vyšetřování všech svých zaměstnanců na
přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19
o http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-9dubna-2020-knarizeni-poskytovatelum-soci_19324_4135_1.html

-

na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR
20599/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 následující omezení
pravidla pro vstup do České republiky a cestování do jiných států (podrobnosti viz usnesení)
o s účinností ode dne 15. června 2020 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření
Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20588/2020-4/MIN/KAN, ze dne 26. května
2020.
o s účinností od 15. června následně zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 20599/20208/MIN/KAN)
o http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crod-1562020_19328_4135_1.html

-

na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR
20581/2020-4/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 4. června 2020 od 0:00 do dne 8. června
2020 do 0:00 následující omezení:
o

o

o

o

omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich
prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení,
jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě
pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně
než 10 metrů;
omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od
sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak
uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro
čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
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 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem
tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo
jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů
nebo zkoušení oblečení na místě,
omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob
na jeden hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu
návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
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před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2
metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 300 diváků,
 v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé
druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě
osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
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v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že
společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost
alespoň 1,5 metru,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy
alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto
odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve
kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích
osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra
bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
udržovali povinný odstup,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
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před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití
každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
138





o

o

o

ve sprchách zajistit co největší možné odstupy,
zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě venkovních prostor:
 o počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl
250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
 o provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
 o provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a
kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze
očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory
před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 v případě vnitřních prostor:
 o v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se
nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných
návštěvníkům,
 o mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
 o je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 o pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je
porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen
tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti
zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob,
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 300 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
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u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní
základní pokyny pro chování návštěvníků,
 vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému
kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové
atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
 všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a
batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s
dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro
koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou
vodou před každou výukovou hodinou,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
 v případě venkovních koupališť návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu na lehátku,
podložce apod., jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s
výjimkou členů domácnosti,
sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 sauna je nastavena na min. 70 °C,
 parní sauny nejsou provozovány,
 mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně
šaten, přímo v saunách pak jsou alespoň 4 m3 na zákazníka,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé
sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.
S účinností ode dne 4. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 25. května
2020, č. j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-4do-8-_19325_4135_1.html

na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR
20588/2020-5/MIN/KAN) se s účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová
představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
o

zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní,
hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské,
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spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob; tento zákaz se
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné
moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona;
o

omezuje konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí
nejvýše ve stejný čas 500 osob tak, že musí být dodržována následující pravidla:



je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

o

organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti tak,
že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně
2 metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem
na dezinfekci rukou,
 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce
všech použitých pomůcek;

o

účast na sňatečném obřadu (a prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné
moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby
tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně
2 metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,

o

účast na bohoslužbě tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
 v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby
dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů
domácnosti,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby,
před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
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o
o

-

bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb
zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

S účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. května
2020, č. j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akcinad-500-osob-s-ucinnosti-od_19329_4135_1.html

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 2020 (č.j. MZDR
20581/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 8. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání
následující omezení:
o

omezuje provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
ve vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

o

zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se
o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat
za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než
10 metrů;

o

omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:





o

aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od
sebe, než jsou 2 metry, a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak
uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro
čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance
i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,

omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
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o

omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem
tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo
jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),

o

omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a
pokrmů,

o

omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob
na jeden hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu
návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,

o

omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,

o

omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,

o

omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
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na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby
a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce
prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si
rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

o

provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2
metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy
u zákazníka,

o

omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,

o

omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 500 diváků,
 mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
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v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy
alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto
odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů,
před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,

o

provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci
ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od
kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí
pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu
do provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,

o

omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
udržovali povinný odstup,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
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o

omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti
o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány,

o

omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití
každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 ve sprchách zajisit co největší možné odstupy,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
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průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid
a dezinfekce).
zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,

o

omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě venkovních prostor:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250
osob na jeden hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat
akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory před
záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 v případě vnitřních prostor:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se
nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných
návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry,
s výjimkou členů domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,

o

provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je
porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen
tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti
zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,

o

přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob,
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
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o

sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 sauna je nastavena na min. 70 °C,
 parní sauny nejsou provozovány,
 mezi zákazníky je rozestup alespoň 1,5 metru ve všech prostorách včetně
šaten
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovádí se saunové ceremoniály, při kterých dochází k víření vzduchu,
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé
sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

o

s účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 25. května
2020, č. j. MZDR 20581/2020-3/MIN/KAN
s účinností od 15. června 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR
20581/2020-6/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-8620_19326_4135_1.html

o

o

-

u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní
základní pokyny pro chování návštěvníků,
vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému
kontaktu návštěvníků, zejména typu divoká řeka, houpací bazén, vlnové
atrakce apod., a parní lázně nejsou provozovány,
všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a
batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku
s dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro
koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou
vodou před každou výukovou hodinou,
návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s
výjimkou členů domácnosti a blízkých osob,

Ke dni 3.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1070 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

4. června 2020
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Ministerstvo vnitra
-

Ve Sbírce zákonů bylo pod částkou č. 99 vydáno nařízení vlády č. 265/2020, kterým se zrušuje
nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. června 2020 (č. j. MZDR
20599/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 4. června 2020 od 00:00 hod. do dne 14.
června 2020 do 23:59 hod. nová pravidla upravující omezení překročení státní hranice
(podrobnosti viz opatření)
o ruší se ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20588/20204/MIN/KAN, ze dne 26. května 2020
o následně zrušeno (nahrazeno) ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze
dne 5. června 2020 (č. j. MZDR 20599/2020-7/MIN/KAN
o http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crod-4-do-1462020_19333_4135_1.html

-

Ke dni 4.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1075 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

5. června 2020

Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce – konání zasedání zastupitelstev po skončení nouzového stavu (právní
stav k 8. 6. 2020) https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedanizastupitelstev-obci-po-ukonceni-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví
-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-621/MIN/KAN) se ode dne 8. června 2020 do odvolání zakazuje pohyb a
pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2
metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
o

Zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při
pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické
pracovníky v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,
 děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení
zapsaných ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích
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-

-

-

poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání
nebo poskytování poradenských služeb v rámci jedné místnosti, pokud je
zachován rozestup nejméně 1,5 m,
studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy
zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách
podle zákona č. 111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a
pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo
osoby blízké,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi
moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy
alespoň 2 metry, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky,
pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to
potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující
zpravidla rozestup od jiných osob alespoň 2 metry.

S účinností ode dne 8. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 25. května 2020,
č. j. MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN
S účinností od 15. června 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j. MZDR 15757/202022/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19350_4135_1.html

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 (č. j. MZDR
20599/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností od 5. června 2020 od 12:00 do 14. června 2020 do
23:59 platí nová pravidla o omezení překročení státní hranice (podrobnosti viz usnesení)
o Ruší se ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/20206/MIN/KAN, ze dne 3. června 2020
o http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crs-ucinnosti-od-5620_19349_4135_1.html
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-

Ke dni 5.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1073 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

8. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 8.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1080 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

9. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 9.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1083 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila návrh na prodloužení režimu A programu Antivirus do 31. srpna 2020. Jedná
se o kompenzaci nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa,
nebo museli částečně nebo úplně omezit svůj provoz.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/08_06_2020_TZ_Program+Antivirus+A+s
e+prodlouzi+do+konce+srpna.pdf/228b5ab0-5c47-90e3-2641-565bf60e252b

Ministerstvo financí
-

Vláda schválila návrh několika zákonů, kterými se prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí
daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené
šířením koronaviru:
o
o

o

o

o

o
o
o

Faktické odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do konce letošního
roku (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména
roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost
přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
Faktické posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020.
Toto datum bylo zvoleno s ohledem na prodloužení lhůty pro projednání řádné
účetní závěrky korporací (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a
placením).
Automatické prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky vzniklých od 12.
3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bylo správcem daně individuálně povoleno
posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem.
Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných
do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí
úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
Faktické posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do 18. 8. 2020
(prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním).
Prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020.
Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů
za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu
uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín
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pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s
pozdějším podáním a placením).
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzenidanovych-ule-38663
Česká správa sociálního zabezpečení
-

Informace pro správné podávání podkladů k ošetřovnému ze strany zaměstnavatele
https://www.cssz.cz/web/cz/-/informace-pro-spravne-podavani-podkladu-k-osetrovnemuze-strany-zamestnavatele

10. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 10.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1092 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Podávání žádostí na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_06+TZ+soc_sluzby+%282%29.pdf/1ee
6f271-aeb5-30b3-3a3e-ae4572295cdc

11. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 11.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1093 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

12. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 12.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1110 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

15. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j.
MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních),
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prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich
prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení,
jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě
pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně
než 10 metrů;
omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od
sebe, než jsou 2 metry s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále
jen „členové domácnosti“), a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to
jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro
čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným
prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 1,5
metru ve venkovních prostorech a 2 metry ve vnitřních prostorech tržišť,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a
pokrmů,
omezuje se provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 250 osob
na jeden hektar plochy zařízení,
 provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, zamezení kontaktu
návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob, např. pokladny, vstupní brány, dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
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u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
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mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové domácnosti“),
 návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředky zajistí provozovatel zařízení,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 500 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy
alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto
odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů, před
zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován,
průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.),
denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v
souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské
hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve
kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích
osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra
bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
provozovny udržovali povinný odstup,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti
menší než 2 metry s výjimkou členů domácnosti,
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při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
udržovali povinný odstup,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
 dětské koutky se službou hlídání dětí a podobné služby nejsou provozovány,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin,
 zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití
každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
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klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 ve sprchách zajisit co největší možné odstupy,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezuje se provoz hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě venkovních prostor:
 o počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl
250 osob na jeden hektar plochy zařízení,
 o provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu,
 o provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a
kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze
očekávat akumulaci osob, např. pokladny, vstupní brány, prostory
před záchody, odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
 v případě vnitřních prostor:
 o v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se
nachází nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných
návštěvníkům,
 o mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
 o je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 o pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je
porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud má provozovna čekárnu, zákazník je (kromě svého doprovodu) usazen
tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti
zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
přírodní koupaliště a umělá koupaliště (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
kojence a batolata, brouzdaliště) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 provozovatel zajistí opatření k zabránění hromadění osob a kontroly
dodržování minimálních rozestupů v místech, kde lze očekávat akumulaci
osob,
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v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 500 osob a zároveň se nachází
nejvýše jeden návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům,
 mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
 je zajištěna dezinfekce rukou pro personál i návštěvníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 u vstupu na koupaliště a na dalších viditelných místech provozovatel zveřejní
základní pokyny pro chování návštěvníků,
 všechny prostory, v nichž se budou v rámci kurzů plavání pro kojence a
batolata pohybovat rodiče s dětmi, včetně ploch, které přicházejí do styku s
dětmi, jsou před každou výukovou hodinou vydezinfikovány,
 hračky a pomůcky používané v bazénu, okraje van a bazénů určených pro
koupání kojenců a batolat jsou dezinfikovány a následně opláchnuty pitnou
vodou před každou výukovou hodinou,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu ve vodě,
 návštěvníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, jsou-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby, s
výjimkou členů domácnosti a blízkých osob,
sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 sauna je nastavena na min. 70 °C,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 používají se pouze individuální stavebně oddělené sprchy, součástí každé
sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.
S účinností ode dne 15. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 2. června
2020, č. j. MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN
S účinností od 22. června 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 20581/20207/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-1562_19397_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
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a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba
nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
o

Zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v
prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské
škole a osoby pečující v dětské skupině,
c) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve
školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v
rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
d) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách podle zákona č.
111/1998 Sb., pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti
maximálně 15 osob,
e) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
f) osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby
blízké,
g) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími
blízkými osobami,
h) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při
jeho odbavení,
i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
jsou-li splněny definované podmínky,
j) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo
redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry, a to pouze v
případě, jsou-li splněny definované podmínky,
k) pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
l) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z
důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,
m) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti
nejméně 2 metry od jiné osoby,
n) plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla
rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
o) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu
vstupují do registrovaného partnerství
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S účinností ode dne 15. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 5. června
2020, č. j. MZDR 15757/2020-21/MIN/KAN
S účinností od 22. června 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR
17575/2020-23/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19399_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje:
a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní
stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující
ve stejný čas 500 osob v každém ze stavebně oddělených sektorech areálu s
tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti stavebně oddělených sektorů, z
nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak
přecházet mezi sektory; v případě prostor osazených sedadly (např. hlediště
sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné
akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od
jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
o omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být
dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci
hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou
o omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být
dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru s výjimkou členů
domácnosti,
 v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5
metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapének, s výjimkou členů domácnosti,
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
o omezuje se organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním
sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2
metry,
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sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce
všech použitých pomůcek;
omezuje se účast na sňatečném obřadu tak, že musí být dodržována následující
pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné
moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby
tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2
metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,
 tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu
vstupují do registrovaného partnerství;
omezuje se účast na bohoslužbě (svatby a křty) tak, že musí být dodržována
následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
s účinností ode dne 15. června 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze
dne 9. června 2020, č. j. MZDR 20588/2020-6/MIN/KAN
s účinností od 19. června 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR
20588/2020-8/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akcinad-500-osob-s-vyjimkamis_19400_4135_1.html

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j.
MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN) platí s účinností od 15. června 2020 od 0:00 nová pravidla
pro překročení státní hranice (podrobnosti viz opatření)
o S účinností ode dne 15. června 2020 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření
Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN, ze dne 2. června
2020
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http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crod-1562020_19401_4135_1.html

Ke dni 15.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1138 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

OSVČ mohou žádat o dotaci z programu „Ošetřovné“ na měsíc květen
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spousti-se-_osetrovne_-zakveten--osvc-mohou-podavat-zadosti-do-10--cervence--255120/

16. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. června 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN) platí s účinností od 22. června 2020 od 0:00 do 30. června
2020 do 24:00 následující omezení:
o zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti
podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na
závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž
docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
 žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
 žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků
základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální,
přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí
tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
 žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání
mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
 studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných
zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace
praktické přípravy,
 žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15
žáků,
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žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů
vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž
docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
 za účelem převzetí vysvědčení;
Zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz
se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
účastníků ve skupině;
Zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní
zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
Zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo
pro žáky základních a středních škol a konzervatoří,
ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole, byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních
zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či
účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
 zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
 přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž
pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup
nejméně 2 m;
nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo
jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník
přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho
zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před
prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků
škol při zdravotnickém zařízení,
nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení,
vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami
chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy
speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným
epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.
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S účinností ode dne 22. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 25. května
2020, č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN
S účinností od 22. června 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j. MZDR
20584/2020-6/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskychzarizeni-s-ucinnosti-od-22_19402_4135_1.html

Ke dni 16.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1142 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádný dotační program na
dofinancování zvýšených nákladů v sociálních službách v souvislosti s nemocí COVID-19
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/15_06_+2020+TZ++MPSV+socialnim+sluzbam+dofinancuje+1+miliardu+na+zvysene+naklady+na+provoz+v+sou
vislosti+s+COVID-19.pdf/3677e0f3-091b-465e-fc58-a371c3d97686

17. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 17.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1148 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo financí
-

Poslanecká sněmovna podruhé schválila návrhy daňových změn, které mají zmírnit
nepříznivé dopady pandemie na podnikatele. Návrhy zákonů musí ještě podepsat prezident.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/protikrizovy-danovy-balicek-proselpodru-38713

18. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR
13285/2020-5/MIN/KAN) se s účinností ode dne 22. června 2020 ruší mimořádné opatření
ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13285/2020-4/MIN/KAN, kterým bylo stanoveno
omezení stravování pacientů využívajících služby lázeňského zařízení a kterým byl stanoven
maximální počet osob na skupinové lázeňské proceduře
o http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-19kvetna-2020-komezeni-provozu-lazenske-l_19429_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 27. června 2020 od 0:0 do 30.
června 2020 do 24:00 následující omezení:
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zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti
podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na
závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž
docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
 žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
 žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků
základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální,
přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí
tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
 žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání
mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
 studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných
zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace
praktické přípravy,
 žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15
žáků,
 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů
vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž
docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
 za účelem převzetí vysvědčení;
zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz
se nevztahuje na střediska volného času;
zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní
zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo
pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
ukládá se, aby osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole, byla umožněna
pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině; toto
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
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jazykové zkoušky, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních
zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či
účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky
 zachování odstupu mezi osobami nejméně 1,5 m,
 přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách, přičemž
pokud jsou přítomny osoby z řad veřejnosti, musí zachovávat odstup
nejméně 2 m;
nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo
jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník
přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho
zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před
prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků
škol při zdravotnickém zařízení,
nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení,
vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami
chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy
speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným
epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob
s účinností ode dne 27. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 12. června
2020, č.j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskychzarizeni-s-ucinnosti-od-27_19430_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-8/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 19. června 2020 od 0:00 do 21.
června do 23:59 následující omezení:
o

Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 500 osob; tento zákaz se nevztahuje:
a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion,
veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
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500 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným
plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti
oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci
nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních
sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými
řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení
tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě
mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být
dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry a současně účastníci
hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále jen „členové
domácnosti“); v případě účastníků přijímacích zkoušek na vysoké školy není
povinnost zachovávat odstup mezi osobami, avšak, pokud se účastníci
přijímacích zkoušek na vysoké školy vyskytují v bližší vzdálenosti než 2 metry,
pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, s
výjimkou členů domácnosti,
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být
dodržována následující pravidla:
 je zachováván odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru s výjimkou členů
domácnosti,
 v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5
metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapének, s výjimkou členů domácnosti,
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
omezuje se organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním
sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 500 osob,
 vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2
metry,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech
použitých pomůcek;
omezuje se účast na sňatečném obřadu (a prohlášení o vstupu do registrovaného
partnerství) tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné
moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby
tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 500 osob,
 účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2
metry od jiných osob,
 po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých
pomůcek,
omezuje se účast na bohoslužbě (svatby, křty) tak, že musí být dodržována
následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 500 osob,
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účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;

S účinností ode dne 19. června 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze
dne 12. června 2020, č. j. MZDR 20588/2020-7/MIN/KAN
S účinností od 22. června 2020 nahrazeno mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akcinad-500-osob-s-vyjimkamis_19432_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j.
MZDR 17575/2020-23/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o

Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba nachází
méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
o Zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v
prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky v mateřské
škole a osoby pečující v dětské skupině,
c) děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných ve
školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb v
rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
d) studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách., pokud je zachován
rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
e) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
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f)
g)

h)
i)

j)

k)
l)

m)

n)
o)

o
o

-

osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo osoby
blízké,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími
blízkými osobami,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při
jeho odbavení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
jsou-li splněny definované podmínky,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi moderátory nebo
redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň 2 metry, a to pouze v
případě, jsou-li splněny definované podmínky,
pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z
důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné
osoby,
plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla
rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že spolu
vstupují do registrovaného partnerství.
S účinností ode dne 22. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 12. června
2020, č. j. MZDR 15757/2020-22/MIN/KAN
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19434_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o

Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 1 000 osob; tento zákaz se nevztahuje:
a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion,
veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným
plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti
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o

o

o

o

o
o

oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci
nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních
sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými
řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení
tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě
mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
omezuje se konání hromadných akcí ve vnitřních prostorách tak, že musí být
dodržována následující pravidla:
 účastníci hromadné akce nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapének, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých (dále
jen „členové domácnosti“),
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
omezuje se konání hromadných akcí ve venkovních prostorách tak, že musí být
dodržována následující pravidla:
 v případě, že se účastníci hromadné akce vyskytují v bližší vzdálenosti než 1,5
metru, pak nosí ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření
kapének, s výjimkou členů domácnosti,
 pro účastníky je k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
omezuje se organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním
sportovišti tak, že musí být dodržována následující pravidla:
 na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 1 000 osob,
 sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
 na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou,
 po skončení tréninku nebo zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce
všech použitých pomůcek;
omezuje se účast na bohoslužbě (svatby a křty) tak, že musí být dodržována
následující pravidla:
 bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 1 000 osob,
 účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně
dezinfikují ruce,
 účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou
vodou a obdobné obřady,
 duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před
podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje,
 bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní
bohoslužebný prostor;
následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 3. července 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akcinad-1000-osob-s-vyjimkami_19433_4135_1.html
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Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2020 (č. j.
MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 22. června 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o

o

o

o

o

o

o

o

omezuje se provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům
zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase
mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
zakazuje se konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich
prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení,
jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě
pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně
než 10 metrů;
omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem
tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo
jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a
pokrmů,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
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o

o

o

zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu
dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
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o

o

o

ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době
konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
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je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení k
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a
pomůcek po použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je
porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti
zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezuje se provoz sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
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neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který
brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

S účinností ode dne 22. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 12. června
2020, č. j. MZDR 20581/2020-6/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 25. června 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-2262_19435_4135_1.html

Ke dni 18.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1150 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

19. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví
- Ke dni 19.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1155 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Nový webinář: Zadávání veřejných zakázek ve a po stavu nouze http://portalvz.cz/cs/Aktuality/Je-k-dispozici-webinar-na-tema-Zadavani-verejnych-zakazek-po-skonc-(2)

22. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN) platí s účinností od 22. června 2020 do odvolání následující
omezení:
o Zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorech, jestliže se daná osoba
nachází méně než 1,5 metru od jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti.
o

Zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti v mateřské škole při pobytu v mateřské škole nebo v dětské skupině při
pobytu v prostorách, kde se provozuje dětská skupina, a pedagogické pracovníky
v mateřské škole a osoby pečující v dětské skupině,

175



















o
o
o

děti, žáky, studenty, účastníky vzdělávání, účastníky přijímacího řízení, členy
zkušebních komisí a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení zapsaných
ve školském rejstříku, osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté
kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských
služeb v rámci jedné místnosti, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m,
studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních
komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách., pokud je
zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob,
osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování
tohoto zákazu,
osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti nebo
osoby blízké,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími
blízkými osobami,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu, jsou-li splněny definované podmínky,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech, pokud jsou ve studiu buď bez hostů, nebo jsou-li mezi
moderátory nebo redaktory a dalšími vystupujícími osobami rozestupy alespoň
1,5 metru, a to pouze v případě, jsou-li splněny definované podmínky,
pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné
pro poskytování zdravotních služeb,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která dosud
nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace
bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem
spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, nacházejíli se na pracovišti ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů, nacházejíli se na pracovišti a teplota dosáhne hodnoty alespoň 22 °C za předpokladu, že
zároveň dojde k navýšení objemu přirozeného nebo nuceného větrání pracoviště,
plavčíky, trenéry a instruktory, vykonávající činnost u bazénů, udržující zpravidla
rozestup od jiných osob alespoň 2 metry,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že
spolu vstupují do registrovaného partnerství.

S účinností ode dne 22. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 17. června
2020, č. j. MZDR 15757/2020-23/MIN/KAN
S účinností od 1. července 2020 zrušeno
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredkudychacich-cests-vyjimkamis_19446_4135_1.html
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na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností od 22. června 2020 od 0:00 do 26. června
2020 do 23:59 následující omezení:
o zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti
podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na
závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž
docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
 žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
 žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků
základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální,
přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí
tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
 žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání
mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
 studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných
zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace
praktické přípravy,
 žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15
žáků,
 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů
vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž
docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
 za účelem převzetí vysvědčení;
o zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz
se nevztahuje na střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
účastníků ve skupině;
o zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní
zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
o zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo
pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
o ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
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jazykové zkoušky, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních
zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či
účastníků přijímacího řízení byla umožněna za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách;
nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo
jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník
přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho
zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před
prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků
škol při zdravotnickém zařízení,
nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení,
vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami
chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy
speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným
epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.

o

S účinností ode dne 22. června 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 12. června
2020, č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN

o

http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskychzarizeni-s-ucinnosti-od-22_19447_4135_1.html

na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. června 2020 (č. j.
MZDR 20584/2020-7/MIN/KAN) platí s účinností od 27. června 2020 od 0:00 do 30. června
2020 do 23:59 následující omezení:
o zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních; zákaz osobní přítomnosti
podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost:
 žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy na
závěrečnou zkoušku, maturitní zkoušku nebo absolutorium, přičemž
docházka není pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů;
 žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
 žáků ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských domovech se
školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách,
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žáků ve školách při zdravotnickém zařízení,
žáků 1. stupně základní školy, a dětí v přípravné třídě základní školy, žáků
základní školy speciální a dětí přípravného stupně základní školy speciální,
přičemž docházka není pro tyto žáky a děti povinná a tito žáci a děti musí
tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků či dětí,
 žáků či studentů za účelem jejich hodnocení zkouškou nebo komisionálním
přezkoušením stanovenými právními předpisy nebo zkouškou vyplývající z
individuálního vzdělávacího plánu podle školského zákona nebo konání
mezinárodně uznávaných zkoušek za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob v místě zkoušky nebo přezkoušení,
 studentů vyššího odborného vzdělávání za účelem zkoušek, klasifikovaných
zápočtů a zápočtů za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě
zkoušky, klasifikovaného zápočtu nebo zápočtu a za účelem realizace
praktické přípravy,
 žáků ve střední škole zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků středních škol a konzervatoří za účelem praktického vyučování, přičemž
docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15
žáků,
 žáků 2. stupně základní školy a střední školy nebo konzervatoře a studentů
vyšší odborné školy za účelem konání konzultací či třídnických hodin, přičemž
docházka není pro tyto žáky nebo studenty povinná a tito žáci a studenti
musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků nebo studentů,
 za účelem převzetí vysvědčení;
zakazuje se osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém
vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na soutěžích a
přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení; zákaz
se nevztahuje na střediska volného času;
zakazuje se přítomnost osob z řad veřejnosti při praktických zkouškách maturitní
zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria;
zakazuje se pořádání vícedenních akcí školami pro děti v mateřských školách nebo
pro žáky základních a středních škol a konzervatoří;
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní
jazykové zkoušky, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
žáků ve skupině s výjimkou osobní přítomnosti za účelem převzetí vysvědčení,
ukládá se, aby osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích
jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, byla umožněna pouze za
splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině,
ukládá se, aby osobní přítomnost žáků a studentů při závěrečných či maturitních
zkouškách nebo absolutoriu ve vyšších odborných školách a konzervatořích či
účastníků přijímacího řízení ve znění pozdějších předpisů, byla umožněna za splnění
podmínky přítomnosti nejvýše 15 osob v místě zkoušky při ústních zkouškách;
nařizuje se, aby dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo
jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole, účastník
přijímacího řízení do těchto zařízení, který je osobně přítomen na zkoušce, nebo jeho
zákonný zástupce, anebo osoba účastnící se zkoušky jako veřejnost poskytla, před
prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků
škol při zdravotnickém zařízení,
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o

o

o

-

nařizuje se, aby jakákoliv osoba byla osobně přítomna ve škole, školském zařízení,
vzdělávací instituci nebo v místě zkoušky pouze, pokud je bez akutních zdravotních
potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění,
nařizuje se, aby zákonný zástupce žáka základní školy či třídy zřízené podle § 16 odst.
9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami
chování, a žáka základní školy speciální a dítěte přípravného stupně základní školy
speciální, nebo zletilý žák poskytl písemné prohlášení, že je srozuměn se zvýšeným
epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob.
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskychzarizeni-s-ucinnosti-od-27_19448_4135_1.html

Ke dni 22.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1162 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Evropská komise notifikovala dotační program MPO „Nájemné“, na základě kterého mohou
nájemníci- podnikatelé žádat o dotaci na nájemné za druhý kvartál roku 2020. Žádosti lze
podávat
v období
od
26.
června
2020
do
30.
září
2020.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-kprogramu-covid-_-najemne--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-26--cervna-2020--255316/

23. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 23.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1168 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo kultury
-

Vláda schválila záměr na speciální dotační program pro kulturní a kreativní průmysl (KKP).
Připravilo ho Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury
(MK). Má za cíl zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturního a
kreativního průmyslu v ČR. https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/kulturne-kreativnimuprumyslu-pomuze-novy-dotacni-program-4-cs3851.html

24. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 24.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1176 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální
zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní
měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. Antivirus C). Cílem prominutí pojistného je
podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Neuplatní se však u
územně samosprávných celků.
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https://www.cssz.cz/documents/20143/557924/TZ_Firmy_do_50_zame%CC%8Cstnancu%CC
%8A_si_mohou_sni%CC%81z%CC%8Cit_vyme%CC%8Cr%CC%8Covaci%CC%81_za%CC%81kla
d_pr%CC%8Cehledy_o_vy%CC%81s%CC%8Ci_pojistne%CC%81ho_se_poda%CC%81vaji%CC%
81_vy%CC%81hradne%CC%8C_elektronicky.pdf/a5ea568a-2acd-87c4-c016-51712578a448
25. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 25.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1188 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

26. června 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 26.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1192 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Přehled o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat až do 18. 9. 2020
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/25_06_2020_TZ_Prehled_o_prijmech_a_
vydajich_mohou_osvc_podat_do_18_09_2020.pdf/4b9273e6-c868-d411-0d4e3529b4a331c7

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Spuštěn příjem žádostí o přidělení dotace z dotačního programu „Nájemné“
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/program-covid-najemnespusten--mpo-zacalo-prijimat-zadosti-od-podnikatelu--255426/

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Ředitelské volno či plánovaná rekonstrukce školy vs nárok na ošetřovné
https://www.cssz.cz/web/cz/-/reditelske-volno-ci-planovana-rekonstrukce-skoly-vs-narokna-osetrovne

29. června 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády č. 683 ze dne 22. června 2020, o přijetí opatření v souvislosti
s epidemiologickou situací, se prodlužuje doba platnosti povolení k zaměstnání až do 16. září
2020 https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQXBKJBC
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 29.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1208 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

30. června 2020
Ministerstvo vnitra
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-

Ve Sbírce zákonů byly vydány následující předpisy související s epidemií koronaviru:
o

o

o

o

zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s
výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v
souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve
znění pozdějších předpisů;
zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako
poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o
změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších
předpisů;
zákon č. 301/2020 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní
služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020;
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo zdravotnictví
-

S účinností ode dne 1. července 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 19. června 2020,
č.j.: MZDR 15757/2020-24/MIN/KAN, kterým byl všem osobám zakázán pohyb a pobyt bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to v určených prostorech a s některými
výjimkami
http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-162020-k-noseniochrannych-prostredku-dy_19478_4135_1.html

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. června 2020 (č. j.
MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN) platí s účinností od 1. července 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o

omezuje se provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb v
pobytové formě a odlehčovací sociální služby v pobytové formě musí dodržovat
následující pravidla:
 Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na
základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka,
popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je
omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb,
popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené
pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve
stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze
připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba
potřebuje podporu a doprovod.
 Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění
COVID-19, např. formou dotazníku.
 Osobě navštěvující pacienta je změřena teplota. Pokud má navštěvující
osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze připustit
její přítomnost u pacienta.
 Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v
terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
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Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení
(zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v
místnosti vyčleněné pro tento účel.
 V případě návštěv na dvoulůžkovém a vícelůžkovém pokoji jsou mezi lůžky
umístěny paravány nebo jiné obdobné překážky.
 Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a
to prostředkem s virucidním účinkem.
o zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné
osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu
svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních
služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené
pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, jsou povinni
dodržovat omezení výše
o všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a
zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení jsou
povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření
kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních
nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb.

o S účinností ode dne 1. července 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
o
o

-

zdravotnictví ze dne 19. května 2020, č. j. MZDR 16214/2020-3/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 3. července 2020 (č. j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickychzarizeni-luzkove-pece-a-zari_19480_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. června 2020 (č. j.
MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN) platí s účinností od 1. července 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o

o

o

o

Omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným
prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
183



o

o

o

o

o

zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
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provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
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prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a
pomůcek po použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezuje se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
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provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

S účinností ode dne 1. července 2020 se ruší mimořádné opatření ze dne 17. června
2020, č. j. MZDR 20581/2020-7/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 16. září 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN).
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozusluzeb-s-ucinnosti-od-1720_19479_4135_1.html

Ke dni 30.6. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1212 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo financí
-

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná
dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. O
kompenzační bonus budou moci zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně
pracující
na
pojištěnou
dohodu.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/vlada-rozhodla-o-kompenzacnim-bonusu-pro-38886

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Vláda ČR schválila program COVID – Lázně. Na podporu českých lázeňských měst půjde
jedna miliarda korun. Poukaz se bude vztahovat na pobyty zakoupené a realizované od 1.7. 31. 12. 2020 v českých lázních. Podmínkou je strávit v lázeňském zařízení minimálně šest nocí
a absolvovat alespoň pět procedur. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vladaschvalila-vouchery-do-lazni-program-covid

1. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 6. 2020 (č.j. MZDR
20599/2020-13/MIN/KAN) platí s účinností od 1. července 2020 od 0:00 nová pravidla pro
překročení státní hranice (podrobnosti viz usnesení a seznam zemí nebo jejich částí s nízkým
rizikem nákazy)
o S účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. se ruší ochranné opatření
Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/2020-8/MIN/KAN ze dne 12. června
2020
o http://mzcr.cz/dokumenty/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-crs-ucinnosti-od-1720_19486_4135_1.html

-

Ke dni 1.7. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1220 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

MŠMT připravilo materiál pro provoz škol a školských zařízení v době prázdnin
https://www.msmt.cz/provoz-skol-a-skolskych-zarizeni-o-prazdninach-v-roce-2020

2. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

ruší se mimořádné opatření ze dne 19. května 2020, č.j.: MZDR 13742/2020-3/MIN/KAN, a
to s účinností ode dne 2. července 2020, kterým bylo všem poskytovatelům sociálních
služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací
služby v pobytové formě nařízeno, aby přijímali osoby za účelem poskytování sociálních
služeb v jejich zařízeních (včetně přeložení od jiného poskytovatele zdravotních nebo
sociálních služeb) až poté, co podstoupí vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem.
o

-

http://mzcr.cz/dokumenty/zruseni-mimoradneho-opatreni-ze-dne-1952020-knarizeni-vsem-poskytovatelum-s_19491_4135_1.html

Ke dni 2.7. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1223 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Slevový voucher do lázní v hodnotě 4 tisíc korun je již ke stažení a vyplnění na stránkách
kudyznudy.cz. Po zarezervování ubytování jej lze kdykoliv stáhnout a vytvořit voucher. Vždy
však musí být splněna podmínka pobytu (6 po sobě jdoucích nocí a 5 procedur). Na jeden
pobyt může osoba využít pouze jeden voucher. Program, do kterého se nyní již přihlásily tři
čtvrtiny poskytovatelů lázeňských služeb, bude v platnosti do 31. 12. 2020
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-od-dnesniho-dne-je-mozne-stahnoutslevovy-vou

3. července 2020
Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné
způsobilosti po ukončení nouzového stavu https://www.mvcr.cz/clanek/stanoviskoministerstva-vnitra-k-behu-18-mesicni-lhuty-k-prokazani-zvlastni-odborne-zpusobilosti-poukonceni-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 3.7. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1235 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

7. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví
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Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020 (č. j.
MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN) platí s účinností od 4. července 2020 do odvolání následující
omezení:
o omezuje se provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
vyjma chráněného bydlení v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v
pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:
 Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na
základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka,
popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je
omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb,
popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené
pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve
stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze
připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba
potřebuje podporu a doprovod.
 Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění
COVID-19, např. formou dotazníku.
 Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci,
nelze připustit její přítomnost u pacienta.
 Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v
terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení
(zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v
místnosti vyčleněné pro tento účel.
 Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to
prostředkem s virucidním účinkem.
o zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné
osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu
svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních
služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené
pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni jsou povinn
dodržovat výše uvedená omezení
o všechny osoby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních
služeb, v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro
osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, jsou povinny
nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s
výjimkou:
 pacientů a uživatelů sociálních služeb,
 dětí do dvou let věku,
 osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování této povinnosti,
 zdravotnických pracovníků po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 zaměstnanců a osob v obdobném postavení, nacházejí-li se na pracovišti ve
vzdálenosti nejméně 1,5 metru od jiné osoby,
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S účinností ode dne 4. července 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 29. června 2020, č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN
S účinností ode dne 1. září 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j. MZDR 16214/20206/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickychzarizeni-luzkove-pece-a-zari_19515_4135_1.html

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-10/MIN/KAN) platí s účinností od 4. července 2020 do odvolání
následující omezení:
o Zakazují se nebo omezují se slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a
jiná shromáždění a trhy tak, že se zakazuje divadelní, hudební, filmová a další
umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a
jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé,
s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se nevztahuje:
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní
stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující
ve stejný čas 1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou,
např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do
nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních
prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi
osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor
osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu
apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé
druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude
oddělovat alespoň jedno volné sedadlo
o
o
o

-

dalších případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních
nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař

S účinností ode dne 4. července 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 17. června 2020, č. j. MZDR 20588/2020-9/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. července 2020 (č.j. MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN)
http://mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akcinad-1000-osob-s-ucinnosti-o_19514_4135_1.html

Ke dni 7.7. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1289 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

8. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví
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-

Ke dni 8.7. k 9:00 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1297 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

9. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Ke dni 9.7. k 0:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19 celkem
u 1310 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Svaz měst a obcí
-

Nabídka
seminářů
CzechInvestu
k dotačnímu
programu
MPO
„Nájemné“
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/neprehlednete-nabidku-webinaru-czechinvestu

10. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Ke dni 10.7. k 0:30 byl ve Středočeském kraji prokázán výskyt nákazy nemocí COVID-19
celkem u 1310 lidí https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

MPSV zveřejnilo dotační výzvu na podporu sociálních služeb. Téměř 1 miliarda korun je
určena sociálním službám na dofinancování zvýšených nákladů v souvislosti s COVID-19.
Poskytovatelé budou moci navíc požádat také o jednorázovou finanční odměnu ve výši 40000
Kč pro každého zaměstnance v domácí karanténě. Podávání žádostí bude otevřeno na
přelomu července a srpna.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_07_2020_TZ_Na+pomoc+socialnim+sl
uzbam+je+pripravena+dalsi+miliarda_MPSV+zverejnilo+dotacn%C3%AD+vyzvu.pdf/17323e0
d-a29b-36a3-593a-36679aea42f6

-

MPSV vyhlásilo druhé kolo dotační výzvy na mimořádné odměny pro zaměstnance v
sociálních službách. V prvním kole si podalo žádost na odměny pro zaměstnance celkem 76
% poskytovatelů sociálních služeb v objemu více jak 2 miliardy Kč. MPSV chce umožnit i
zbylým poskytovatelům získat dotaci na odměny tak, aby je mohli vyplatit všem
zaměstnancům, kteří po dobu krize, tedy v období od 13. března do 31. května, pečovali o
klienty v sociálních službách.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/09_07_2020_TZ_MPSV+vyhlasilo+2.+kolo
+dotacni+vyzvy+na+mimoradne+odmeny+pro+zamestnance+socialnich+sluzeb.pdf/c33fada1
-2ca6-ed65-e922-9a983011d7b5

-

MPSV zveřejnilo nejčastější dotazy ohledně promíjení pojistného na sociální zabezpečení
(Antivirus C) a odpovědi na ně https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#antivirus_c_faq

17. července 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu
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-

osoby samostatně výdělečně činné již mohou v rámci 4. výzvy ze speciálního dotačního programu
Ministerstva průmyslu a obchodu žádat o „ošetřovné“ za červen.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spousti-se-_osetrovne_-za-cerven-osvc-mohou-podavat-zadosti-do-14--srpna--255751/

23. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje Dotační program na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19.
Program je zaměřen na vyplacení mimořádných odměn za práci konanou ve ztíženém pracovním
prostředí v období od 13. března do 31. května 2020. Zdravotníkům v zařízeních s karanténou
bude náležet odměna 235 korun za hodinu, v zařízeních bez koronaviru pak 59 korun za hodinu.
Kraje a poskytovatelé sociálních služeb mohou o finanční prostředky pro zdravotníky žádat do 21.
srpna 2020. http://mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-vypsalo-dotacni-program-namimoradne-odmeny-pro-zdrav_19566_1.html

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Vláda schválila nový dotační program COVID-KULTURA, který připravilo Ministerstvo průmyslu a
obchodu (MPO) a Ministerstvo kultury (MK). Pomůže podnikatelům v kulturním a kreativním
průmyslu (KKP). O dotaci budou moci požádat pořadatelé kulturních akcí, kteří museli kvůli
epidemii koronaviru zrušit či přesunout naplánované akce. Určena je i pro technické firmy a
podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, či umělce a umělecké
agentury,
které
je
zastupují.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/podnikatelum-v-kulture-pomuze-novy-dotacni-program--pripraveno-je-900-milionukorun--255864/

Ministerstvo financí
-

Senát schválil novelu zákona o kompenzačním bonusu, na základě které lidé pracující na dohodu
o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), kteří jsou účastníky
nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno
pracovat, obdrží státní podporu. Žádat budou moci o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a
to zpětně za období od 12. března do 8. června 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve
výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na
pojištěnou dohodu. Zákon musí podepsat prezident. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/kompenzacni-bonus-pro-dohodare-38886

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Nejčastější otázky a odpovědi k mimořádnému dotačnímu řízení MPSV pro rok 2020 na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií
COVID-19
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Mimoradne+dotacni+rizeni+MPSV+2020_soci
alni+sluzby_FAQ.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj
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-

Vláda schválila dotační program Ministerstva pro místní rozvoj „COVID – Ubytování“, který je
zaměřen na ubytovací zařízení. Stát přispěje částkou 100 až 330 Kč na pokoj a noc za období, kdy
musela
být
uzavřena.
Výzva
by
měla
být
vyhlášena
v
srpnu.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-%E2%80%93-ubytovani-ma-zelenou-statprispeje-ubytov

24. července 2020
Ministerstvo zdravotnictví

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. července 2020 (č.j .
MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. července 2020 od 0:00 do dne 26.
července do 23:59 následující omezení:
o zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se
nevztahuje:
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
 na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion,
veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným
plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti
oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci
nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních
sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor osazených pevnými
řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení
tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě
mohou sedět tak, že je od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné
sedadlo,
o zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a
to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,
konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
dodržování tohoto zákazu,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
 sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.
o

o

S účinností ode dne 25. července 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. července 2020, č. j. MZDR 20588/202010/MIN/KAN
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-
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%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-do-26.-7.-2020.pdf
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. července 2020 (č.j.
MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 27. července 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak
veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve
vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
 na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion,
veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z
oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s
tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý
má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi
sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry;
v případě prostor osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního
stadionu apod.) se omezuje sezení tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v
každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je od jiných osob bude
oddělovat alespoň jedno volné sedadlo,
o zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a
to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,
konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního
stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
dodržování tohoto zákazu,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
 sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.
o https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/07/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD%E2%80%93-z%C3%A1kaz-a-omezen%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-s%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-27.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
o S účinností od 1. září 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN)

18. srpna 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu
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-

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury zveřejnilo výzvu k
programu COVID – Kultura. Zájemci o tuto podporu se s ní nyní mohou podrobně seznámit a
vše potřebné připravit. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020, a to elektronicky
přes informační systém.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zverejnujeme-vyzvu-kprogramu-covid-_-kultura--zadat-o-podporu-bude-mozne-od-18--srpna-2020--256174/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

MPSV ve středu 12. srpna 2020 spustilo aplikaci pro podávání žádostí na dofinancování
zvýšených nákladů, které vznikly sociálním službám v souvislosti s COVID-19 v období od
13.března do 31. května 2020. Podle dotační výzvy, zveřejněné9.července2020 budou moci
zřizovatelé požádat o dotaci na 3 oblasti podpory. Aplikace bude otevřena 14 dnů, tedy do
půlnoci 27. srpna 2020
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/12_08_2020_Socialni_sluzby_mohou_zad
at_o_dotace_na_vicenaklady.pdf/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo notifikaci Evropské komise k dotačnímu titulu COVID
– Lázně. Díky tomu dojde ke zvýšení objemu lázeňských voucherů, čímž je bude moci využít
mnohem více klientů. Notifikace EK umožní vyčerpat celkovou připravenou částku ve výši 1
miliardy korun, což představuje 250 tisíc voucherů, respektive zvýhodněných preventivních
pobytů v tuzemských lázních. Podpora je v režimu Dočasného rámce (limit 800 tis. EUR/ na
jeden subjekt do konce roku 2020). Jde o rychlou podporu podnikatelských subjektů v
souvislosti s pandemii COVID. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-obdrzelonotifikaci-ek-na-covid-lazne

19. srpna 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j.
MZDR 16214/2020-6/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující
omezení:
o

Omezuje se provoz zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
tak, že poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče a zařízení sociálních služeb
vyjma chráněného bydlení v pobytové formě a odlehčovací sociální služby v
pobytové formě musí dodržovat následující pravidla:
 Pokud se jedná o přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené
zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na
základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, opatrovníka,
popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je
omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb,
popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoby blízké nebo osoby určené
pacientem, popřípadě jiných osob, které chtějí navštívit pacienta, lze ve
stejném čase připustit u pacienta přítomnost nejvýše dvou osob; výjimky lze
195

o

o
o

-

připustit z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. když navštěvující osoba
potřebuje podporu a doprovod.
 Každá osoba navštěvující pacienta je dotazována na symptomy onemocnění
COVID-19, např. formou dotazníku.
 Pokud navštěvující osoba vykazuje pozitivní příznak odpovídající nemoci,
nelze připustit její přítomnost u pacienta.
 Shora uvedená omezení se nevztahují na přítomnost u pacienta v
terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
 Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení
(zahrada, společná terasa apod.) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v
místnosti vyčleněné pro tento účel.
 Pravidelně je prováděna dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to
prostředkem s virucidním účinkem.
S účinností ode dne 1. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou
zákonný zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiné
osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu
svěřen, opatrovník, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž
svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních
služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, osoba blízká nebo osoba určené
pacientem, popřípadě jiná osoba, které chce navštívit pacienta, povinni dodržovat
výše uvedená omezení.
S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 3. července 2020, č. j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreniomezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zarizeni-socialnich-sluzebs-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující
omezení:
o

zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:




na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní
stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující
ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech,
nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to
v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem)
sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených
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-

sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci
nemohou jinak přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních
sektorech musí být alespoň 4 metry;
 na hromadné akce, při nichž účastníci sedí na sedadlech, konané ve stavebně
členěných areálech (sportovní stadion, koncertní sál apod.), v jejichž případě
se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce
převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně
ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní
zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál
rozdělen do více než pěti, avšak nejvýše deseti oddělených sektorů, z nichž
každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak
přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí
být alespoň 4 metry; v případě venkovních prostor osazených sedadly (např.
hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše
jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé
druhé řadě,
zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a na výše uvedených hromadných akcích uvedených bez ohledu na počet
účastníků, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,
 moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
 sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.
S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 23. července 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN
Následně s účinností ode dne 1. září zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 20588/202014/MIN/KAN)
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatrenizakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující
omezení:
o

zakazuje se pohyb a pobyt bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve vnitřních prostorech staveb:
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o

které jsou místnostmi, kde se prodávají nebo poskytují zboží nebo
služby, a s nimi související prostory (např. chodby v nákupních
centrech), určených pro přítomnost zákazníků, a to v době, kdy slouží
pro tento účel,
 které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány
veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v
době, kdy slouží pro tento účel,
 které jsou společnými prostory v budovách škol a školských zařízení
a v budovách vysokých škol
 které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro
poskytování zdravotních služeb),
 které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy
pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením
poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro
tento účel,
 v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné
dopravy
zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest se nevztahuje na:













děti do dvou let věku,
děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole,
děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s
denní výukou při vzdělávání v učebně,
internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky
nebo studenty,
školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
osoby aktivně se účastnící slavnostních akademických obřadů na vysokých
školách,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a
je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
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o

další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné
dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osob, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné
než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a
pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a osoby činící prohlášení o tom, že
spolu vstupují do registrovaného partnerství,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
pohyb a pobyt ve prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou
plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a
brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

S účinností od 1. září 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR 15757/202031/MIN/KAN)
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020do-odvolani.pdf

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Manuál k provozu škol od září https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Od 18. srpna 2020 mohou lidé žádat o podporu z programu COVID – Kultura. Ministerstvo
průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem kultury spustilo elektronický informační
systém, přes který lze žádosti kompletně podávat.
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21. srpna 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-keskolstvi-a-koronaviru-1

25. srpna 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující
omezení:
o

zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní
stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující
ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech,
nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to
v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem)
sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených
sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy
do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby
nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi osobami v
sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
 na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech s maximální
možnou kapacitou objektu větší než 5 000 osob (sportovní stadion, koncertní
sál apod.), při nichž nejméně 70 % účastníků sedí na sedadlech; v případě
těchto akcí se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se
akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce
převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i
mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý
areál rozdělen nejvýše do deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj
vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a
výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu
shlukování osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být
alespoň 2 metry; v případě venkovních prostor osazených sedadly (např.
hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že je obsazena nejvýše
jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé
druhé řadě; v případě, že je některý ze sektorů vymezen pro stání, zakazuje
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-

se jeho obsazení účastníky z více než 50 % jeho maximální kapacity, zároveň
nesmí být překročen výše uvedený maximální počet účastníků v sektoru,
zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný
čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje
na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,
 moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
 sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-29/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 31. srpna 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN)
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatrenizakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-1.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující
omezení:
o

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve vnitřních prostorech staveb:
 které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány
veřejné moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v
době, kdy slouží pro tento účel,
 které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro
poskytování zdravotních služeb),
 které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy
pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízením
poskytujícím odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle
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-

zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to v době, kdy slouží pro
tento účel,
 v prostředcích veřejné dopravy
zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízeních a v zařízeních sociálních služeb,
 osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
 soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
 osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
 pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.
S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 19. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN
S účinností ode dne 10. září 2020 následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 (č. j. MZDR 15757/202023/MIN/KAN)
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020do-odvolani-1.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 od 0:00 o odvolání
následující omezení:
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nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým
stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy postupovat k zabránění šíření
epidemie onemocnění COVID-19 tak, že:
 všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivně testovaná osoba“), nařídí izolaci ve smyslu §
2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne
odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2
prokázalo. Izolace se ukončí u osob nevykazujících klinické příznaky
onemocnění COVID-19 po uplynutí minimálně 10 dnů. U osob vykazujících
klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po dobu výskytu
klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí alespoň dalších 3
dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje nebo
pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit jinak. Celková doba izolace
nesmí být kratší než 10 dnů. Izolace se ukončuje bez provedení RT-PCR testu
s výjimkou pracovníků ve zdravotních nebo sociálních službách;
 všem pracovníkům ve zdravotních a sociálních službách se izolace ukončuje
na základě negativního výsledku RT-PCR testu provedeného nejdříve 10 dnů
ode dne odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru
SARS-CoV-2 prokázalo, a současně po uplynutí alespoň 3 dnů, kdy daná
osoba klinické příznaky onemocnění již nevykazuje. V případě pozitivního
výsledku testu se provede odběr na opakované vyšetření RT-PCR testu za 5
dnů ode dne odběru vzorku posledního pozitivního testu. V případě
opakovaně pozitivního výsledku RT-PCR testu se provede vyšetření
alternativními testy (např. LAMP – loop-mediated isothermal amplification,
antigenním testem nebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných
laboratořích). V případě negativního výsledku alternativního testu a absence
klinických příznaků onemocnění COVID-19 bude tato osoba považována za
neinfekční a izolace se ukončí;
 všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány
jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí
karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální
délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou. První RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 u osob, kterým
bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 1–5 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Odběr vzorku pro druhý
RT-PCR test se provede nejdříve 10 dnů ode dne posledního kontaktu s
pozitivní osobou. V případě negativního výsledku druhého RT-PCR testu a
absence klinických příznaků onemocnění COVID-19 lze karanténní opatření
ukončit. V případě pozitivního výsledku RT-PCR testu se nařídí izolace;
 osobám, které potřebují potvrdit svou bezinfekčnost, byla jim ukončena
izolace a mají opakovaně pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 provést vyšetření alternativními testy, např. LAMP, antigenním
testem anebo kultivačním průkazem viru ve specializovaných laboratořích.

o

S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 8. března 2020, č. j. MZDR 10386/2020-1/MIN/KAN,
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. března 2020, č. j. MZDR
12591/2020-1/OES, mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.
dubna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-6/MIN/KAN, mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 14. dubna 2020, č. j. MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN a
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mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020, č. j. MZDR
16211/2020-3/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 24. září 2020 (č. j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatreniizolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani.pdf

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020 (č. j. MZDR
20599/2020-25/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. srpna 2020 od 0:00 nová omezení
vztahující se k překročení státní hranice
o

podrobnosti
viz
opatření
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/08/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hraniceCR-s-ucinnosti-od-25-8-2020.pdf a sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se
vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Sdeleni-Ministerstvazdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikemnakazy-onemocneni-covid-19.pdf

Ministerstvo vnitra
-

Ve Sbírce zákonů v částce č. 140 vyšly v souvislosti s koronavirovou epidemií následující
předpisy:
o zákon č. 350/2020 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev
krajů a do Senátu v roce 2020;
o zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
o https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

28. srpna 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví
vydalo doplnění manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke COVID-19. Drobné úpravy v manuálu jsou navázány na aktuální opatření
Ministerstva zdravotnictví. https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

-

Na základě aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví byly upraveny informace týkající
se nošení roušek a pořádání hromadných akcí. Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s
Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce
2020/2021 vzhledem ke COVID-19. https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-akoronaviru-1

1. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020 (č. j.
MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN) platí s účinností od 1. září 2020 do odvolání následující
omezení:
204

o

zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory,
veletržní areál apod.)
 s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím, že
 vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s
maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj
vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů
a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu shlukování osob,
 musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí
být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
 odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2
metry,
 s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s tím, že
 vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s
maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj
vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů
a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu shlukování osob,
 kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše
1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita
maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni pokud možno
rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,
 při živé hudební produkci (koncerty apod.) se zakazuje zřizovat a
obsazovat sektory vymezené pro stání, v ostatních případech lze
sektor vymezený pro stání zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální
kapacity,
 musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí
být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
 odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2
metry,
 na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory,
veletržní areál apod.) s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím, že
 prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z
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venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a
výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu shlukování osob,
 kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše
1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita
maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni pokud možno
rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,
 sektor vymezený pro stání lze zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální
kapacity,
 musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí
být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
 odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2
metry,
zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to na výše uvedených hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný
čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje
na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
 sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
 snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
S účinností ode dne 1. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j. MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN
S účinností ode 10. září 2020 byl zrušen (nahrazen) bod týkající se nošení roušek
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 (č. j. MZDR
15757/2020-23/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 16. září 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-16/MIN/KAN).
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mimoradne-opatrenizakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2.pdf

Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce ve věci konání zasedání zastupitelstev obcí od 1. září 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedani-zastupitelstev-obci-od-1zari-2020.aspx
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Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Evropská komise udělila notifikaci dotačnímu programu COVID- Ubytování, ve kterém bude
poskytovatelům ubytování poskytnuta dotace za rozhodné období od 14. 3. 2020 do 24. 5.
2020 100 Kč – 330 Kč v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení na pokoj a noc
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-evropska-komise-udelila-notifikaciprogramu-c

8. září 2020
Vláda
-

Vláda České republiky usnesením ze dne 7. září 2020 č. 909 schválila doporučení pro úřady
k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19

usnesení: https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/bod-27.pdf
doporučení: https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/cele-zneni-27.pdf
9. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 (č. j. MZDR
15757/2020-23/MIN/KAN) platí s účinností od 10. září 2020 do odvolání následující omezení:
o

o

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto
budov (např. chodby a záchody),
 v prostředcích veřejné dopravy.
zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s
denní výukou při vzdělávání v učebně,
 internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky
nebo studenty,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
 zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
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o

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a
je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 10. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN, bod I./2.
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mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č.j. MZDR
20588/2020-15/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 16. září 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN).
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-92020-do-odvolani.pdf

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo výzvu pro COVID - Ubytování. O dotaci až do výše
330 Kč na pokoj a noc mohou žádat provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení, která
byla z důvodu pandemie uzavřena. Ministerstvo má připraveno 3,3 miliardy korun. Žádosti o
dotace bude přijímat Státní fond podpory investic, který je administrací žádostí pověřen, od
pátku 11. 9. 2020. https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vyzva-na-covid%E2%80%93-ubytovani-pro-provozovatele

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Doporučení
pro
vysoké
školy
v souvislosti
s onemocněním
https://www.msmt.cz/doporuceni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19
Aktualizované
časté
otázky
a
odpovědi
ke
školství
a
https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

COVID-19
koronaviru

14. září 2020
Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Státního fondu podpory investic začalo
přijímat žádosti o dotaci až do výše 330 Kč na pokoj a noc od provozovatelů hromadných
ubytovacích zařízení, kteří utrpěli během pandemie koronaviru velké finanční ztráty. Více než
3,3 miliardy korun se tak rozdělí mezi hotely, motely, penziony, kempy a další ubytovací
zařízení.
Příjem
žádostí
bude
probíhat
až
do
30.
října
2020.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zacalo-prijimat-zadosti-na-podporuubytovacich

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
-

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze 11. září 2020 (zn.
KHSSC 46879/2020) platí s účinností ode dne 14. září 2020 od 0:00 do odvolání následující
omezení:
o

pro území všech okresů Středočeského kraje mimořádné opatření při epidemii
spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v
době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních apod.); tento zákaz se nevztahuje
na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do
provozovny).

o

Následně zrušeno (nahrazeno) nařízením Krajské hygienické stanice Středočeského
kraje ze dne 18. září 2020 (č. j. KHSSC 48076/2020)
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https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-Krajskehygienicke-stanice-Stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-Praze-c-4-2020.pdf

17. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020 (č. j. MZDR
15757/2020-34/MIN/KAN) platí s účinností od 18. září 2020 od 18:00 do odvolání následující
omezení:
o

o

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení a budov
vysokých škol se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov
(např. chodby a záchody),
 v prostředcích veřejné dopravy
zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s
denní výukou při vzdělávání v učebně,
 internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky
nebo studenty,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
 zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
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o

o

o

další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun

S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020, č. j. MZDR 15757/202033/MIN/KAN.
Následně s účinností od 18. září 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. září 2020 (č. j. MZDR 15757/202035/MIN/KAN).
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-92020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf
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Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020 (č. j. MZDR
20581/2020-9/MIN/KAN) platí s účinností od 18. září 2020 od 18:00 do odvolání následující
omezení:
o

o

o

o

o

o

o

omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným
prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
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o

o

o

před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby
každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
omezují se provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a
podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
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dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
 protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,

214



o

o

o

o
o

provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a
pomůcek po použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště
 oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.
S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
25. června 2020, č. j. MZDR 20581/2020-8/MIN/KAN.
Následně s účinností od 19. září 2020 zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. září 2020 (č. j. MZDR 20581/202010/MIN/KAN).
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https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreniomezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-doodvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020 (č. j. MZDR
20588/2020-16/MIN/KAN) platí s účinností od 18. září 2020 od 18:00 do odvolání následující
omezení:
o

zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; tento zákaz se nevztahuje:
a) na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
b) na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
c) na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory,
veletržní areál apod.):
 s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s
tím, že:
o vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s
maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má
svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do
jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak,
aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
o musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a
účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, přednášející,
sportovci), případně musí být účinkující osoby od účastníků
odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének
(např. plexisklo), a
o odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být
alespoň 2 metry,
 s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s
tím, že:
o vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s
maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má
svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do
jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak,
aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
o kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita
do výše 1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto
prostoru využita maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci
rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak,
aby byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, účastníci
akce sedí jen v každé druhé řadě sedadel,
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musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a
účinkujícími osobami (např. herci, zpěváci, sportovci,
přednášející), případně musí být účinkující osoby od
účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření
kapének (např. plexisklo), a
o odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být
alespoň 2 metry,
d) na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory,
veletržní areál apod.) s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím,
že:
 prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z
venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a
výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu shlukování osob,
 kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do
výše 1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto
prostoru využita maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci
rozmístěni, pokud možno rovnoměrně v každém sektoru tak, aby
byl zajištěn jejich rozestup, a to například tím, účastníci akce sedí
jen v každé druhé řadě sedadel,
 sektor vymezený pro stání lze zaplnit nejvýše z 50 % jeho
maximální kapacity,
 musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně
musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou
zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
 odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2
metry,
o

zakazují se výše uvedené hromadné akce, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim
podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně
ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k
sezení; v případě hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn
vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor
hromadné akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro
účastníky akce.

o

S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. srpna 2020, č. j. MZDR 20588/202015/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. září 2020 (č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN)
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatrenizakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-doodvolani.pdf

o
o

18. září 2020
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Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. září 2020 (č. j. MZDR
20581/2020-10/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 19. září 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
o omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
o omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným
prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
o omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
o omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
o omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
o omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
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virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
omezují se provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a
podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi
0:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny),
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
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o

o

provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
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o

o

o

o
o

provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a
pomůcek po použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.
S účinností ode dne 19. září 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
16. září 2020, č. j. MZDR 20581/2020-9/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. září 2020 (č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN)
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o

-

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreniomezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-19-9-2020-do-odvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. září 2020 (č. j. MZDR
15757/2020-35/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 18. září 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o

o

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy
zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a
školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),
 internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky
nebo studenty,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
 zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
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o

o

další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 18. září 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020, č. j. MZDR 15757/202034/MIN/KAN.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-92020-do-odvolani.pdf

21. září 2020
Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce ke konání zasedání zastupitelstev od 18. září 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedani-zastupitelstev-obci-od-18zari-2020.aspx
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Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září 2020 (č. j. MZDR
20599/2020-30/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 21. září 2020 od 0:00 nová pravidla pro
překročení státní hranice
o

podrobnosti
viz
ochranné
opatření
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/09/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hraniceCR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani.pdf a sdělení Ministerstva zdravotnictví,
kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění
COVID19
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/SdeleniMinisterstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-snizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-21-9-2020.pdf

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
-

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 18. září 2020 (č. j.
KHSSC 48076/2020) platí s účinností ode dne 21. září 2020 do odvolání následující omezení:
o

o

o

o

zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a
filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve
venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob
zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní
poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či
aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
 sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod
s účinností ode dne 19. září 2020 se ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 4/2020 vyhlášené
dne 11. září 2020 pod č.j. KHSSC 46879/2020, kterým byla s účinností ode dne 14. 9.
2020 pro území všech okresů Středočeského kraje nařízena mimořádná opatření při
epidemii spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích
služeb v době mezi 0:00 hod. a 6:00 hod
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-Krajskehygienicke-stanice-Stredoceskeho-kraje-se-sidlem-v-Praze-c-5-2020.pdf

23. září 2020
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

-

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ze dne 22. září 2020 (č. j.
KHSSC 48359/2020) platí na území Středočeského kraje následující omezení:
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o s účinností ode dne 23. září 2020 do 31. října 2020 se zakazuje osobní přítomnosti

o

o

o

studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
 zákaz se nevztahuje na:
 individuální návštěvy knihoven a studoven;
 individuální konzultace;
 zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti
nejvýše 15 osob;
 klinickou a praktickou výuku a praxi.
všem poskytovatelům zdravotních služeb se důrazně doporučuje omezit návštěvy
třetích osob u pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková
péče, pouze na tyto případy:
 přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za současného
splnění následujících podmínek:
 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve
společné domácnosti,
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s
vlastním sociálním zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního
pokoje nebo boxu,
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň
nemá příznaky onemocnění COVID-19,
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu
dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek
nepostačuje),
 návštěvy nezletilých pacientů,
 návštěvy pacientů s omezenou svéprávností,
 návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu
nevyléčitelného onemocnění
všem poskytovatelům sociálních služeb se důrazně doporučuje omezit přijímání
návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám
v pobytové formě, pouze na tyto případy:
 návštěvy nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 návštěvy uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Narizeni-KHSStredoceskeho-kraje-c.-6-2020.pdf

24. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. září 2020 (č. j. MZDR
20588/2020-17/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 do dne
7. října 2020 do 23:59 následující omezení:
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zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný
čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob,
koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb; do tohoto počtu se
nezapočítají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce, jsou-li oddělené od
účastníků; tento zákaz se nevztahuje:
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
 na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory,
veletržní areál apod.) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do
1000 osob s tím, že:
 vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s
maximální možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj
vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů
a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu shlukování osob,
 musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, zpěváci, přednášející, sportovci), případně musí
být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
 odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2
metry,
 celková účast nepřesáhne 1 000 osob ve stejný čas; do tohoto počtu
se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce,
jsou-li oddělené od účastníků,
 na hromadné akce ve venkovních prostorech stavebně členěných areálů
(sportovní hala nebo stadion, divadlo, kongresové a konferenční prostory,
veletržní areál apod.) s maximální možnou kapacitou nad 1000 osob s tím,
že
 prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 1000 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z
venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a
výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k
nežádoucímu shlukování osob,
 kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše
1000 osob a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita
maximálně z 50 % s tím, že jsou účastníci rozmístěni, pokud možno
rovnoměrně v každém sektoru tak, aby byl zajištěn jejich rozestup, a
to například tím, účastníci akce sedí jen v každé druhé řadě sedadel,
 musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí
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být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo), a
 odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2
metry,
 celková účast nepřesáhne 2 000 osob ve stejný čas; do tohoto počtu
se nezapočítávají osoby, které se podílejí na realizaci hromadné akce,
jsou-li oddělené od účastníků,
zakazují se výše uvedené hromadné akce, s výjimkou akcí podle písm. a) a b), výstav,
trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, konáli se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce
převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno
místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; v případě hromadné akce podle
předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na
konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně evidovat
celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
omezují se hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob, které se konají
převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve
vnitřních prostorech staveb, tak, že jejich účastníci jsou povinni dodržovat
rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže
se zdržují na určeném místě k sezení
S účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. září 2020, č. j. MZDR 20588/202016/MIN/KAN
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreniomezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. září 2020 (č. j. MZDR
20581/2020-11/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 do dne
7. října 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

o

omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným
prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
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omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi Stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby
každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
omezují se provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a
podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
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před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklidse provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi
22:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny),
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených,
povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech
provozovny (např. zahrádka),
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
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v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
 protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a
pomůcek po použití každým klientem,
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průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště
 oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.
S účinností ode dne 24. září 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
17. září 2020, č. j. MZDR 20581/2020-10/MIN/KAN
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 2. října 2020 (č.j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN)
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreniomezen%C3%AD-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf

25. září 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. září 2020 (č. j. MZDR
40555/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 25. září 2020 od 0:00 do odvolání do
23:59 následující pravidla pro izolaci a karanténu:
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o

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a
praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a
Hygienické stanici hlavního města Prahy se nařizuje postupovat k zabránění šíření
epidemie onemocnění COVID- 19 tak, že:
 všem osobám, které mají pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 (dále jen „pozitivně testovaná osoba"), nařídí izolaci ve smyslu §
2 odst. 6 zákona č, 258/2000 Sb. v minimální délce trvání 10 dnů ode dne
odběru diagnostického vzorku, jehož vyšetření přítomnost viru SARS-CoV-2
prokázalo;
 u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 se izolace
ukončuje po uplynutí minimálně 10 dnů, a to bez provedení RT-PCR testu;
 u osob vykazujících klinické příznaky onemocnění COVID-19 izolace trvá po
dobu výskytu klinických příznaků onemocnění a ukončuje se po uplynutí
alespoň dalších 3 dnů, kdy daná osoba klinické příznaky onemocnění COVID19 již nevykazuje nebo pokud lze přetrvávající klinické příznaky vysvětlit
jinak; celková doba izolace nesmí být kratší než 10 dnů a ukončuje se bez
provedení RT-PCR testu

o

všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a
praktické lékařství pro děti a dorost, všem krajským hygienickým stanicím a
Hygienické stanici hlavního města Prahy se nařizuje postupovat k zabránění šíření
epidemie onemocnění COVID- 19 tak, že
 všem osobám, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány
jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí
karanténní opatření ve smyslu §2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb. v minimální
délce trvání 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou
osobou;
 u osob, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, se provede v rozmezí 5. až
7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději
však do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2;
 v případě negativního výsledku RT-PCR testu a absence klinických příznaků
onemocnění COVID-19 karanténní opatření po 10 dnech ukončí;
 v případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, karanténní opatření
asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou;
 v případě, že se v době nařízeného karanténního opatření u osoby objeví
klinické příznaky onemocnění COVID-19, provede se RT-PCR test; v případě,
že karanténním opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, po zjištění
klinických příznaků se neprodleně nařídí karanténa;
 v případě pozitivního výsledku RT-PCR testu provedeného podle bodů 2, 3
nebo 5 nařídí izolaci podle čl. I.

o

S účinností ode dne 25. září 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j. MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

o
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30. září 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 se pro území České
republiky vyhlašuje nouzový stav na dobu od 5. října 2020 od 0:00 na 30 dnů
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-zedne-30-9-2020-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-na-uzemi-CR-od-5-10-2020-na-dobu30-dnu.pdf

-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958, o přijetí krizového
opatření, platí s účinností od 5. října 2020 od 0:00 do dne 18. října 2020 do 23:59 následující
omezení:
o I. zakazují se
 hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních
prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než
2 metry; tento zákaz se nevztahuje na:
 hromadné akce uvedené v bodě II.
 na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na
základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že
mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a
každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje,
 koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při
kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek;
o II. omezují se
 divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně
nezpívá, tak, že :
 se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že
musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími
osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby
od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření
kapének (např. plexisklo),
 každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se
převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat
jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen
písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky
akce,
 v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo
prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,
 účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků
alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na
určeném místě k sezení,
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o
o

sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se
jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a
technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu
nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné
omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy,
účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k
sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se
převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích
bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v
čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které
neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s
výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do
provozovny),
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním
okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k
sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více
zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení
pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 8. října
2020 č. 995.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Usneseni-vlady-CR-zedne-30-9-2020-k-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-5-do-18-rijna-2020.pdf

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Interaktivní Pomůcka ke zvládnutí epidemie COVID_19 pro domovy sociálních služeb,
zpracovaná Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s ICŘT a s Centrem biologické ochrany
Těchonín
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1882502/Domovy_socialnich_sluzeb_pomucka_ICR
TCHK_ed.pdf/

6. října 2020
Ministerstvo zdravotnictví
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-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. října 2020 (č.j. MZDR
20581/2020-12/MIN/KAN) platí s účinností od 5. října 2020 od 0:00 do odvolání následující
omezení:
o

o

o

o

o

o

o

omezuje se činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,
omezuje se prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat
následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečivá nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
omezuje se provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným
prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové
rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi Stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
omezuje se provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční
prostředek zajistí provozovatel knihovny,
omezuje se prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující
pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející
osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin
odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,
omezuje se činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny
holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční
prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce, povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby
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o

o

o

každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
omezují se provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a
podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno
jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi,
včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice
(s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede
dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u
zákazníka,
omezuje se provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1 000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny
zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka
provádí alespoň každé 2 hodiny,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo
jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do
provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,
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o

o

o

omezuje se provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů
a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných
protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech
kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon,
dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,
omezuje se provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu,
dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě
odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je
zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce
rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru
možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice
apod.) do směsného odpadu,
omezuje se provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních
sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a
pomůcek po použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém
ukončení cvičení,
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o

o

o
o

upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl
úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo
skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a
dezinfekce)
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení
provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,
omezují se provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a
při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá
pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,
omezují se sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech
prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech
prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem

S účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne
23. září 2020, č. j. MZDR 20581/2020-11/MIN/KAN
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-stravovacichubytovacich-a-jinych-sluzeb-s-ucinnosti-od-5-10-2020-do-odvolani/

-

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. října 2020 (č.j. MZDR
20599/2020-32/MIN/KAN) platí s účinností od 5. října 2020 od 0:00 nová pravidla pro
překročení státní hranice
o Podrobnosti viz opatření a Sdělení ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává
seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID – 19
o https://koronavirus.mzcr.cz/ochranne-opatreni-ochrana-statni-hranice-s-ucinnostiod-5-10-2020-do-odvolani/
o https://koronavirus.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydavaseznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-sucinnosti-od-5-10-2020-do-odvolani/

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. října 2020 (č.j. MZDR
36813/2020-3/MIN/KAN) platí s účinností od 5. října 2020 od 0:00 následující omezení:
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o

1. všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zřízení domovů
pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem, chráněného bydlení a azylových domů, u poskytovatele sociálních služeb
poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě sociálních služeb a u
poskytovatele sociálních služeb poskytujícího pečovatelské služby, osobní asistenci a
podporu samostatného bydlení (dále jen „poskytovatel sociálních služeb")
a) zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů, nebo zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický
pracovník"),
b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „pracovník
sociálních služeb"),
se nařizuje v případě, že zjistí nebo jim bylo na základě provedeného
epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s osobou, u které
bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, (dále jen „rizikový kontakt"), aby o tom
bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele - poskytovatele sociálních služeb.

o

2. všem výše uvedených poskytovatelům sociálních služeb se nařizuje:
a) v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních
služeb, který v rámci pracovněprávního vztahu s daným poskytovatelem
poskytuje zdravotní služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních
služeb, měl rizikový kontakt, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID19, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným zdravotnickým
pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb nezbytný pro zajištění
poskytování sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem,
b) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních
služeb, který měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování
sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem nebo má tento
pracovník klinické příznaky onemocnění COVID-19, informovat o této
skutečnosti místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
c) pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních
služeb, který měl rizikový kontakt a nemá klinické příznaky onemocnění
COVID-19, je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních
služeb tímto poskytovatelem, zajistit podmínky výkonu práce takovým
pracovníkem v souladu s pravidly podle bodu 4. Poskytovatel sociálních
služeb neprodleně informuje o této skutečnosti místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví

o

3. Krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy se
nařizuje:
a) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o
němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle
bodu 2 písm. b), karanténní opatření v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví stanovícím postupy a pravidla nařizování izolace a
239

karanténních opatření k zabránění šíření epidemie onemocnění COVID-19
(dále jen „opatření k izolaci a karanténě“),
b) nařídit zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb, o
němž byla poskytovatelem sociálních služeb oznámena skutečnost podle
bodu 2 písm. c), karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a
karanténě s tím, že toto karanténní opatření umožňuje výkon práce
zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4,
c) v případě, že zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních
služeb bylo nařízeno karanténní opatření v souladu s opatřením k izolaci a
karanténě a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví oznámena poskytovatelem sociálních služeb skutečnost podle bodu 2
písm. c), změnit karanténní opatření tak, aby umožňovalo výkon práce
zdravotnického pracovníka nebo pracovníka sociálních služeb podle bodu 4.
o

o

o
o

4. Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez klinických
příznaků, kteří měli rizikový kontakt, ale poskytovatel rozhodl, že výkon práce daným
zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb je nezbytný pro
zajištění poskytování služeb tímto poskytovatelem, se nařizuje dodržovat tato
pravidla:
 pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po
dobu nejméně 10 dnů,
 pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 4 hodin,
 pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele
sociálních služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby,
 pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt
s ostatními pracovníky a osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby
nebo u nichž nevykonává základní činnosti při poskytování sociálních
služeb, pracovník omezí pohyb v zařízení poskytovatele sociálních služeb
na nezbytně nutnou míru,
 pracovník průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné
klinické příznaky onemocnění COVID-19. V případě výskytu klinických
příznaků onemocnění COVID-19 bez prodlení přeruší výkon práce a
oznámí tuto skutečnost zaměstnavateli,
 pracovník podstoupí výtěr z nosohltanu pro účely vyšetření metodou RTPCR na SARS-CoV-2 tak, že první vyšetření bude provedeno za 4-5 dnů od
rizikového kontaktu a druhé vyšetření za 10 dní od rizikového kontaktu, v
případě negativního výsledku obou RT-PCR vyšetření pracovník může
vykonávat práci bez výše uvedených omezení a karanténní opatření se
ukončí, v případě pozitivního výsledku RT-PCR vyšetření se postupuje
podle opatření k izolaci a karanténě.
V případě zdravotnických pracovníků nebo pracovníků sociálních služeb, kteří nejsou
v pracovněprávním vztahu k poskytovateli sociálních služeb, např. jsou-li sami
poskytovateli sociálních služeb nebo poskytovateli zdravotních služeb, použijí se
uvedená pravidla obdobně.
Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 36813/20202/MIN/KAN ze dne 1. září 2020
https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-organizace-a-provadenikaranteny-u-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-5-10-2020-do-odvolani/

Ministerstvo vnitra
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-

Informace pro obce- konání zasedání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu
nouzového
stavu
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedanizastupitelstev-obci-od-5-rijna-2020-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx

Svaz měst a obcí
-

Právní poradna- speciál https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/pravni-poradna---special

8. října 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 994 vláda s účinností ode
dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům
veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých pracovišť zavedly
opatření spočívající v:
o omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních
osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky
správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
 upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném
umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v
rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
 příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní
elektronická komunikace,
 dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím
opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených
hygienických opatření,
 výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v
rámci orgánu.
o omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu v rozsahu pěti hodin v
daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány
vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení
rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy
 dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený
tímto krizovým opatřením,
 by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo
nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
 byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu
o
o

-

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABU7M52BA
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 21. října
2020 č. 1080.

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 995 platí s účinností od
9. října 2020 od 0:00 do dne 11. října 2020 do 23:59 následující omezení:
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o

o
o
o

o

o
o

o

o

zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních
prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se
nevztahuje na hromadné akce uvedené níže a na schůze, zasedání a podobné akce
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se
konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi
jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má
určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
zakazují se koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti,
při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek,
zakazuje se provoz heren a kasin,
zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková
zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s
výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v
mateřských školách a akcí níže,
zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,
omezují se divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně
nezpívá, tak, že
 se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být
dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např.
herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny
nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
 každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní
místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
 v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat
potraviny včetně pokrmů a nápojů,
 účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k
sezení,
omezují se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že
se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a
technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu
nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení
se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy,
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omezuje se účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k
sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně
zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich
pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi
20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se
nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny); pro účel oslavy svatby nebo prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, konaných
nejpozději následujícího dne, se zakazuje přítomnosti veřejnosti v
provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
hod.,
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených,
povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech
provozovny (např. zahrádka),
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 20:00 hod. a
06:00 hod.,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
 u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace
nakoupených pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše 2 zákazníci; jedná-li se o
dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
dvou zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
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nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
omezuje se svoboda pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do
prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat
v nich nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup
alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející
zletilou osobu ze společné domácnosti;
zrušuje usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 958, vyhlášené pod č. 392/2020 Sb.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-zedne-8-10-2020-c-995-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-9-do-11-rijna2020.pdf

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 996 platí s účinností od
12. října 2020 od 0:00 do dne 25. října 2020 do 23:59 následující omezení:
o

zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních
prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o
členy domácnosti, a to s výjimkou:
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž tyto osoby
udržují odstup od jiných osob alespoň 2 metry; s tím, že:
 zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné
náboženské obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní
akce, přehlídky a ochutnávky,
 zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a
podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají
na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti
nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti
je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení,
na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č.
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84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
za podmínek podle bodu II/6,
zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká
představení včetně cirkusů a varieté,
zakazuje se společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s
výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské
činnosti, s výjimkou mateřských škol,
zakazují se poutě a podobné tradiční akce,
zakazují se kongresy a jiné vzdělávací akce,
zakazují se veletrhy,
zakazuje se provoz heren a kasin,
zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb
(např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo
kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního
vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně
saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních
služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
zakazují návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků
a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
zakazuje provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až
18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2
vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační
nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se
nevztahuje na činnost školních družin,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v
čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které
neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s
výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do
provozovny),
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů
domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků
tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů
domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním
okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
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zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k
sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více
zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení
pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet
pro veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných
společenských klubů a diskoték tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi
20:00 hod. a 06:00 hod.,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. se omezuje účast na svatbě,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději
následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob;
pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v
provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
hod.,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000
m2 tak, že:
 u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace
nakoupených pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše dva zákazníci;
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi
skupinami nejvýše dvou zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je
omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet
pro veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je
dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším
osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na
obrazovkách, rozhlasem apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování
rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v
nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na
podlaze veřejných prostor apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to
lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy,
eskalátory, travelátory, záchody apod.,
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omezuje se svoboda pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do
nákupních center, do prodejen a provozoven služeb, s výjimkou
provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich nejvýše ve
skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň
2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let
doprovázející zletilou osobu ze společné domácnosti,
omezuje se právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se
může účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po
nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné
hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak
zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je
dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu
konat
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze
dne 12. října 2020 č. 1021
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usnesenivlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-sucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-aprovozu.pdf

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 997 platí s účinností od
12. října 2020 od 0:00 do dne 25. října 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

omezuje se provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území
České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti
studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního
vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na
účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné
lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,
omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 povinné školní docházky,
 praktického vyučování a praktické přípravy;
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy;
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 praktických škol jednoletých a dvouletých,
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omezuje se provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle
školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na
vzdělávání, a to způsobem, že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020
neúčastní první polovina tříd a v týdnu od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá
polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se
nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona,
omezuje se provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a
uchazečů na státní jazykové zkoušce, s výjimkou individuální výuky v základní
umělecké škole (tj. jeden učitel a jeden žák),
omezuje se provoz středisek volného času a školních klubů, a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém
vzdělávání,
omezuje provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí
vzdělávání není zpěv,
omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního
vzdělávání v základní škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o
vysokých školách, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do
23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a
základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 12. října
2020 č. 1022.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-zedne-8-10-2020-c-997-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna2020-omezeni-skol.pdf¨

na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 998 platí s účinností od
9. října 2020 od 0:00 do dne 25. října 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
 přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek
podle bodu níže
 návštěv nezletilých pacientů,
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění,
zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
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třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti,
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje
nebo boxu,
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá
příznaky onemocnění COVID-19,
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích
cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)
zakazuje se u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv
uživatelů s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-zedne-8-10-2020-c-998-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna2020-omezeni-poskytovatelu-zdravotnich-a-socialnich-sluzeb.pdf

13. října 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 platí s účinností ode
dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod následující omezení:
o

zakazují se hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních
prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s
výjimkou:
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry; s tím, že:
 zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské
obřady, slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a
ochutnávky,
 zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob
nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a
politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím,
že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý
z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a
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shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů, za podmínek podle bodu II/6,
 zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob
o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné
oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro
účel oslavy podle tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v
provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
hod.,
zakazuje se pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují
více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo
jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při
kontaktu s ostatními osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2
metry, pokud to je možné,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
zakazují se dále:
 koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté,
 společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s
výjimkou mateřských škol,
 poutě a podobné tradiční akce,
 kongresy a jiné vzdělávací akce,
 veletrhy,
 provoz heren a kasin,
 provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku,
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a
fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v
základních školách a v mateřských školách,
 provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun,
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb
poskytovatelem zdravotních služeb,
 návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo
vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro
veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a
provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování
pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.;
tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
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(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě
provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a
06:00 hod.,
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených
(s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. se omezuje účast na svatbě,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a
následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak,
že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto
bodu se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v
čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
omezuje se svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do
prodejen a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat
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v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup
alespoň 2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející
zletilou osobu ze společné domácnosti,
omezuje se právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý
účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v
důležitém státním zájmu konat;
S účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. se zrušuje usnesení vlády ze dne 8.
října 2020 č. 996, vyhlášené pod č. 400/2020 Sb.
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 21. října
2020 č. 1078.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 platí s účinností ode
dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod následující omezení:
o

o

o

o

omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území
České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti
studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a
praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, a studentů
vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a
středních školách,
provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům
vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích
zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní
povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní
klinické a praktické výuky nebo praxe,
omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy;
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 praktických škol jednoletých a dvouletých,
omezuje se provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje
osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto
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bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při
zdravotnickém zařízení,
omezuje se provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a
uchazečů na státní jazykové zkoušce,
omezuje se provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak,
že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto
zájmovém vzdělávání,
omezuje se provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se
zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol
podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve
školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s
výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového
zákona, a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v
přírodě,
omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a
vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání,
zakazuje se s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do
23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a
základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona;
S účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. se zrušuje usnesení vlády ze dne 8.
října 2020 č. 997, vyhlášené pod č. 401/2020 Sb.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1023 vláda ukládá:
o

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k
zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového
stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní
povinnost žákům a studentům čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního
programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné
vysoké škole, pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na
veřejné vysoké škole, posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a
pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání
na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na
nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k
výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu
jednooborové psychologie, všech ročníků prezenční formy zdravotnických
magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program
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o
o
o

o

o

o

o
-

a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský
program,
2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v
procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou
součinnost Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,
4. všem orgánům ochrany veřejného zdraví, poskytovatelům zdravotnické záchranné
služby, poskytovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení a
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem
odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách) využívat na svém území pracovní povinnost osob
uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v
tomto směru,
5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k
výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v
bodu 1, a to na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve
svém požadavku musí uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich
studijního programu nebo oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní
povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti,
6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku
žáků a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto
zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně
příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,
7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti
vydání potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době,
po kterou u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a
toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat
hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě
vydal příkaz podle bodu 5; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat
identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní
povinnosti, identifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu
výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za osobu
vystavující toto potvrzení.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/3--zajisteni-mediku-1023.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1026 vláda ukládá:
o

k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se
zdravotním postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních
věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:
 v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání
rozhodnutí ve věci; v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí
nevydává, může být prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení,
které se nedoručuje do vlastních rukou,
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o
-

v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku
na dávku a výplatu a její výši, může být prvním úkonem v řízení vydání
rozhodnutí ve věci; v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí
nevydává, může být prvním úkonem vydání písemného oznámení, které se
nedoručuje do vlastních rukou,
 žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též
elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních
věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo
ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo
ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti; pokud byla
pro podání žádosti o dávku nebo průkazu osoby se zdravotním postižením v
době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit podání způsobem
uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost
podání do pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37
odst. 4 větě první správního řádu, pokud Úřad práce České republiky k
takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve; pro další podání obsahující
skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta
obdobně,
 pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení
zletilosti oprávněného dítěte stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti
dítěte, nebude-li zjištěn opak, a je zachována výplata přídavku na dítě a
příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li
oprávněná osoba o změnu výplaty; pro účely příspěvku na úhradu potřeb
dítěte může být zachována místní příslušnost krajské pobočky Úřadu práce
České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení
zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující,
 5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní
příslušnost krajské pobočky Úřadu práce České republiky řídí místem, kde se
žadatel zdržuje; ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/4--socialni-davky-1026.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1027 vláda ukládá:
o

o
o
o

k zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních
pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu v
souvislosti s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky pracovní
povinnost studentům posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání
podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům v denní
formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst.
4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, s výjimkou právních oborů,
ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město
Prahu v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,
ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost
Ministerstvu práce a sociálních věcí, krajům a hlavnímu městu Praze,
hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k
výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v
bodu 1, a to na základě konkrétního požadavku poskytovatelů sociálních služeb a
zřizovatelů zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ve kterém musí uvést
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o

o

o

-

požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo oboru
vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu
výkonu pracovní povinnosti a informovat Ministerstvo práce a sociálních věcí o počtu
vydaných příkazů,
vysokým, vyšším odborným a středním školám zajišťujícím výuku žáků a studentů
podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto zaslat místně
příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,
zařízením sociálních služeb a zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc zajistit
do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení konkrétní osobě
o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná
pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom
vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi
hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 4; potvrzení o
vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající
pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u
které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko
a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/5--Socialni-sluzby-pro-deti1027.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1028 vláda nařizuje:
o

o

o

o

o

o

poskytovatelům sociálních služeb přerušit poskytování sociálních služeb na základě
uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň přerušit poskytování služby v
režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu; poskytovatel
sociální služby prokazatelně informuje osobu, která poskytuje sociální službu, o této
změně,
poskytovatelům sociálních služeb poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem
zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se
neváží na registrovaný druh sociální služby, pokud to personální a materiálně
technické zabezpečení poskytovateli dovolí, a to po dobu trvání nouzového stavu,
všem osobám (uživatel, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během
poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě
přechodného ubytování zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou úkonů poskytování sociální
péče neslučitelných s touto povinností,
všem zájemcům, uživatelům nebo jejich blízkým osobám informovat příslušného
poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu klinických příznaků COVID19, nebo o nařízené karanténě, nebo o zjištěném onemocnění COVID-19 u zájemce,
klienta či blízké osoby, a to neprodleně po zjištění,
poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování
sociální služby podle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, (noclehárny), poskytovat i základní činnosti podle potřeby
klientů v nezbytně nutné míře podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu dostatečného
personálního a materiálně technického zabezpečení, a to po dobu trvání nouzového
stavu;
a ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést
poskytovatele sociálních služeb, kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování
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o

-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1029 vláda nařizuje:
o

o

o

o
-

poskytování péče podle bodu I. tohoto ustanovení, metodicky je vést při jejich
provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/6--Poskytovani-soc--sluzeb1028.pdf

všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro
seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení,
ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by
došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to
po dobu trvání nouzového stavu,
všem poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu
I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení
všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně
jejich ustanovené opatrovníky;
a ukládá ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést
poskytovatele sociálních služeb, kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování
poskytování péče podle bodu I tohoto ustanovení, metodicky je vést při jejich
provádění a metodicky řídit poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/7--zakaz-vychazeni-1029.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 vláda nařizuje:
o

o
o
o
o

s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního
města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení
zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti
jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od
3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní
policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální
pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální
pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky
ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené
školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo
žáky určené školy nebo školského zařízení,
vykonávat péči o děti podle bodu výše ve skupinách po nejvýše 30 dětech,
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní
město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,
obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení
poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního
města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let
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o
o

Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 30. října
2020 č. 1109.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/8--Pece-o-deti-1033.pdf

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020 (č.j.
MZDR 15757/2020-36/MIN/KAN) platí s účinností od 13. října 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o

o

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako
je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích hromadné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a
školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),
 internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky
nebo studenty,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
 zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
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o
o
o

-

další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun

S účinností ode dne 13. října 2020 od 0:00 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 17. září 2020 (č.j. MZDR 17575/2020-35/MIN/KAN).
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 19. října 2020 (č.j. MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN).
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseniochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-13-10-2020-doodvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020 (č.j.
MZDR 42467/2020-1/MIN/KAN) platí následující:
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o

o

o
o

Všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče (dále jen „poskytovatel") se s
účinností od 14. října 2020 nařizuje postupovat podle příkazu místně příslušné
krajské hygienické stanice, kterým podle § 82 odst. 2 písm. I) zákona č. 258/2000 Sb.
usměrňuje jejich činnost, a to pokud jde o:
 vyčlenění a zajištění kapacit lůžkové péče,
 příjem pacientů do zdravotnického zařízení poskytovatele,
 přesun pacientů za účelem zajištění rovnoměrného zatížení zařízení
poskytovatelů do zdravotnického zařízení jiného poskytovatele: pacienta
nelze přesunout bez jeho souhlasu.
Příkaz obsahuje následující náležitosti
 označení místně příslušné krajské hygienické stanice, která příkaz vydala,
 označení poskytovatele, případně adresu jeho zdravotnického zařízení,
kterého se příkaz týká,
 jméno, popřípadě jména a příjmení a datum narození pacienta, pokud v
rámci příkazu je nařízen jeho
 1. přesun do jiného zdravotnického zařízení poskytovatele nebo k jinému
poskytovateli zdravotních služeb,
 2. příjem do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb
Příkaz se doručuje poskytovateli, vůči němuž je činěn, a to zpravidla prostřednictvím
datové schránky
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-krajstikoordinatori-intenzivni-pece-s-ucinnosti-od-14-10-2020.pdf

14. října 2020
Ministerstvo vnitra
-

Aktualizované stanovisko k provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice
v době
vyhlášeného
nouzového
stavu
od
12.
října
2020
https://www.mvcr.cz/clanek/aktualizovane-stanovisko-k-provadeni-spravnich-cinnosti-nauseku-zbrani-streliva-a-munice-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-od-12-rijna-2020.aspx

-

Informace pro obce- konání zasedání zastupitelstev obcí od 14. října 2020 do 3. listopadu
2020
včetně
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedanizastupitelstev-obci-od-14-rijna-2020-do-3-listopadu-2020-vcetne.aspx

-

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 19. října 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/pokyn-k-postupu-pri-konani-snatecnych-obradu-od-19-rijna2020.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučený postup č. 14 pro sociální služby pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+14_
20.pdf

-

Doporučený postup č. 15 pro sociální služby - Pro realizaci uložení pracovní povinnosti
studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro
děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4
%8D.+15_Pracovn%C3%AD+povinnost+student%C5%AF.pdf
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-

O připravovaných změnách ošetřovného z důvodu uzavření škol od 14. října a doporučení,
jak mají rodiče postupovat
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_1
4_10.pdf/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-keskolstvi-a-koronaviru-1
Aktuální opatření pro vysoké školy v souvislosti s COVID-19 https://www.msmt.cz/aktualniopatreni-pro-vysoke-skoly-v-souvislosti-s-covid-19

15. října 2020
Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce- zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti
s výskytem koronaviru- aktualizace k 14. říjnu 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/informacepro-obce-zajisteni-fungovani-uradu-a-omezeni-urednich-hodin-v-souvislosti-s-vyskytemkoronaviru-aktualizace-k-14-rijnu-2020.aspx

Ministerstvo dopravy
-

Program COVID- BUS https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Zajezdovidopravci-dostanou-podporu,-na-program-CO

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

2. výzva programu COVID- Nájemné https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskovezpravy/2--vyzva-z-programu-covid-_-najemne--stat-pomuze-podnikatelum-s-najemnym-dotace-uz-nebude-podminena-slevou-pronajimatele--257310/

20. října 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1049 platí s účinností ode
dne 19. října 2020 následující omezení:
o

nařizuje se po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze
dne 30. září 2020 pohlížet na čestné prohlášení:
 osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto
opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je
podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do
kategorie první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž
výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním
předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u
nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na
posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle
zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
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o

o

o

o
-

pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit
posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden
v příloze č. 1 tohoto opatření; toto čestné prohlášení je platné nejdéle do
uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
 osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto
opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti
epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19
odst. 2 zákona č. 258/2000Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit
zdravotní průkaz, je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího
pod ni ukončení nouzového stavu;
po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září
2020 se uděluje výjimka z provádění periodických lékařských prohlídek podle
vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání
tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;
po dobu nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020
se ukládá považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v
době trvání tohoto nouzového stavu, a to:
 lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních
lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10
vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle § 11
vyhlášky č. 79/2013 Sb., podobu do ukončení nouzového stavu a dále po
dobu dalších nejvýše:
 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
 lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě
mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3
vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného
nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu
dalších nejvýše:
 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011Sb. nebo
registrujícím poskytovatelům posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona
č.373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněni, se ukládá provést na
žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku
dotčené osoby a vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve
lhůtě určené podle uvedeného bodu výše pro platnost čestného prohlášení nebo
podle uvedeného bodu výše pro platnost lékařských posudků
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/prohlidky.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1050 platí následující
omezení:
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o

o

o

-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. října 2020 č. 1051 platí s účinností ode
dne 23. října 2020 od 0:00 po dobu trvání nouzového stavu následující omezení:
o

o
o

-

nařizuje se cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty,
nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jednáli se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k
provádění krizových opatření v nouzovém stavu; podmínky pro výkon zaměstnání
jsou považovány za splněné učiněným oznámením, pokud je současně doloženo
prohlášení zaměstnavatele provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových
opatření v době nouzového stavu, které zveřejní Ministerstvo vnitra; sdělení o
splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává;
schvaluje se možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez
nutnosti splnění podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území České
republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/zmenazamestnavatele.pdf

zakazují se návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon
zabezpečovací detence:
 obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č.293/1993 Sb., o výkonu
vazby, ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy
uskutečňované podle § 14 odst. 9 a10 a podle § 28 odst. 2 tohoto zákona,
 odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
 chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu
zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na osoby uvedené v § 10 odst. 2
tohoto zákona;
stanovuje se, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně
spravedlnosti
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/veznice.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 19. října 2020 č. 1074 se s účinností ode
dne 21. října 2020 od 00:00 hod mění body I/1, I/3 a I/7 usnesení vlády ze dne 12. října
2020 č. 1022, vyhlášeného pod č. 408/2020 Sb., které nově zní:
o

o

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky(dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a
praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a
dalších zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou
praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
3.provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
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o

o

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 praktických škol jednoletých a dvouletých,
 praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
7.provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle
školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a
studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků
a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3,
a žáků praktických škol jednoletých a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/skoly-1074.pdf

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020 (č.j.
MZDR 15757/2020-37/MIN/KAN) platí s účinností od 21. října 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze
osoby z jedné domácnosti,
 na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti
o zákaz se se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a
školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),

264
























internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky
nebo studenty,
školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
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o

o
o

-

S účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. října 2020, č. j. MZDR 15757/202036/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 16. listopadu 2020 (č.j. MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN).
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseniochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-doodvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020 (č.j.
MZDR 12087/2020-4/MIN/KAN) se všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové
péče se s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 nařizuje:
o

o

o

o

o

-

osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun

aby do jedné hodiny od přijetí každého pacienta s onemocněním COVID-19 do
lůžkové péče daného poskytovatele vyplnili a odeslali úplné hlášení „Záznam o
hospitalizovaném pozitivním nálezu" v Informačním systému infekčních nemocí
(ISIN), v modulu ISIN- COVID-19-klinika, jehož správcem je Ministerstvo zdravotnictví
a který je veden podle zákona č. 258/2000 Sb.,
aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z
následujících událostí oznámili, že přijali do péče pacienta s onemocněním COVID-19,
který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory
dýchacích funkcí, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití extrakorporální
membránové oxygenace (ECMO),
aby stejným způsobem a stejnou cestou do jedné hodiny od výskytu každé z
následujících událostí oznámili, že zdravotní stav pacienta s onemocněním COVID-19,
kterého již měli v lůžkové péči, se změnil na těžký stav, nebo nově vyžaduje použití
podpory dýchacích funkcí, nebo nově vyžaduje použití extrakorporální membránové
oxygenace (ECMO)
S účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. března 2020, č. j. MZDR 12996/20201/MIN/KAN.
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-zaznam-ohospitalizovanem-pozitivnim-nalezu-v-ISIN-s-ucinnosti-od-21-10-2020.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020 (č.j.
MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN) se všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a
dlouhodobé lůžkové péče, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby
se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě
účinností ode dne 21. října 2020 nařizuje:
o vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních
poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen „služby"), u kterých se prokázalo
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onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální
epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny,
o zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném
prostoru podle bodu 1, a zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s
osobami, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby a u kterých bylo
prokázáno onemocnění COVID- 19, nepřicházeli do kontaktu s zařízeních, pokud to
personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje,
o pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány
služby, (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračního
onemocnění) a v případě podezření na onemocnění COVID-19 tyto osoby izolovat a
ihned kontaktovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
o stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního
onemocnění COVID-19 uvnitř svých zařízení, a tato hygienicko-epidemiologická
opatření aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace a podle
doporučení Ministerstva zdravotnictví a, jde-li o poskytovatele sociálních služeb, také
Ministerstva práce a sociálních věcí

o S účinností ode dne 21. října 2020 se ruší mimořádné opatření Ministerstva
o

zdravotnictví ze dne 27. března 2020, č. j. MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN.
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-narizeniposkytovatelum-zdravotnich-sluzeb-nasledne-a-dlouhodobe-luzkove-pece-aposkytovatelum-socialnich-sluzeb-s-ucinnosti-od-21-10-2020.pdf

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Pokračování speciálního dotačního programu COVID – Kultura, tedy 2. výzvu, připravilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK)
https://www.mpo.cz/kultura

-

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo druhou výzvu programu COVID - Nájemné.
Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020 do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes
informační systém dostupný na webu mpo.cz. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/mpo-zverejnuje-druhou-vyzvu-k-programu-covid---najemne--zadostimohou-podnikatele-podavat-od-pristiho-tydne--257381/

-

Vláda schválila dotační program „Ošetřovné“ pro OSVČ II
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-_osetrovne_pro-osvc-ii--257383/

Ministerstvo financí
-

Vláda schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-obnovenikompenzacniho-b-39701

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19:
o https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/16_10_2020_TZ_Mimoradna_ok
amzita_pomoc_MOP_COVID_19_pomaha_i_v_druhe_vlne.pdf/c413c78c-aacd-ff9d5716-163abccfb4ba
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o

Nejčastější dotazy k mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19, elektronický
formulář https://www.mpsv.cz/mop

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10.
https://www.cssz.cz/web/cz/-/aktualni-informace-pro-rodice-postup-pri-zadosti-oosetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020

2020

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
-

Stanovisko Ministerstva vnitra k distanční účasti zastupitelů na zasedání zastupitelstva
obce http://www.tajemnici.cz/assets/File.ashx?id_org=200006&id_dokumenty=7063

-

Podklad Ministerstva vnitra k řešení situace osob bez přístřeší a osob vykázaných (domácí
násilí, § 44 zákona o policii), kterým byla nařízena karanténní opatření nebo izolace
http://www.tajemnici.cz/mv%2Dpodklad%2Dk%2Dreseni%2Dsituace%2Dosob%2Dbez%2Dpr
istresi%2Da%2Dosob%2Dvykazanych%2Ddomaci%2Dnasili%2D44%2Dzakona%2Do%2Dpolicii
%2Dkterym%2Dbyla%2Dnarizena%2Dkarantenni%2Dopatreni%2Dnebo%2Dizolace/d-7064

21. října 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 platí s účinností ode
dne 22. října 2020 od 6:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, Veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do
vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 cest za účelem vycestování z České republiky,
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o
o

o

o

o
o
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o

o
o
o

-

účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy
hřbitova,
 Cest zpět do místa svého bydliště;
nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto
usnesení,
nařizuje se omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
nařizuje se pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob,
s výjimkou:
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to
je možné;
omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může
účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a
při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý
účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének;
doporučuje se zaměstnavatelům:
 využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště,
 podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
 omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
doporučuje se zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných
prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk,
doporučuje se osobám zajišťujícím nezbytné (povolené) služby omezit přímý kontakt
se zákazníky;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v
důležitém státním zájmu konat;
zrušuje se usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020
Sb.
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 26. října
2020 č. 1102.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1079 platí s účinností ode
dne 22. října 2020 od 6:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
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Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou těchto prodejen:
 prodejen potravin,
 prodejen pohonných hmot,
 prodejen paliv,
 prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 prodejen malých domácích zvířat,
 prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodejen novin a časopisů,
 prodejen tabákových výrobků,
 prádelen a čistíren,
 provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
 prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladen prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a
analýzu ve stavebnictví,
 prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video
přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací,
zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejen domácích potřeb a železářství,
 provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v
provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část
činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají
potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a
sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních
za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase
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mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např.
výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
zakazuje se prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
zakazuje se dále:
 koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté,
 společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s
výjimkou mateřských škol,
 poutě a podobné tradiční akce,
 kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 veletrhy,
 provoz heren a kasin,
 provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku,
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních
studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni
základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
 provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun,
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb
poskytovatelem zdravotních služeb,
 návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo
vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích
služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným
celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je tímto usnesením
umožněn tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
271



o
o

o

u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených
(s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak,
že:
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.;
nařizuje se , aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel
dodržoval následující pravidla:
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry,
 zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
 umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.
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Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 26. října
2020 č. 1103.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb1079.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 platí s účinností ode
dne 22. října 2020 od 6:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

o

o

Ukládá se orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v
rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,
spočívající v:
 omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu
veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění
úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu;
ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření
nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších
úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
 omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s
žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami
(dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů
se provede zejména takto:
 upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického
kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak
při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v
úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
 příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze
prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to
možné, se upřednostní elektronická komunikace,
 dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí,
přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za
zvýšených hygienických opatření,
 výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk
zaměstnanců v rámci orgánu,
ukládá se omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5
hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin
orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách;
omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy:
 dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený
tímto krizovým opatřením,
 by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo
nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
 byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,
ukládá se zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným
počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost
orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,
ukládá se zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin
zaměstnanců orgánu, práce na dálku);
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zrušuje usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 994, vyhlášené pod č. 398/2020 Sb.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci1080.pdf

Ministerstvo dopravy
-

Ministerstvo dopravy spouští program na podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové
dopravě COVID-BUS. Má zmírnit důsledky epidemie COVID - 19 v období nouzového stavu.
Jedna miliarda korun schválená vládou pomůže podnikatelům v zájezdové dopravě
přizpůsobit
se
situaci
na
trhu
do
doby
2.
čtvrtletí
roku
2021.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-spustiloprogram-COVID-BUS,-z

-

Ministerstvo dopravy se domluvilo s Ministerstvem vnitra na toleranci neplatných řidičských
průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak
mohou dál řídit, na doklad se hledí jako na platný a nehrozí žádné pokuty. Ministerstvo navíc
navrhuje
prodloužení
platnosti
řidičských
průkazů
do
31.
3.
2021.
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicaku-se-v-nouzovemstavu-prodluzuje

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

MPSV zveřejnilo stanovisko k testování dětí přijímaných do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Stanovisko_testy_ZDVOP_final.pdf

23. října 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 22. října 2020 č. 1084 se s účinností ode
dne 23. října 2020 od 0:00 mění bod I/1 usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079,
vyhlášeného pod č. 425/2020 Sb., tak, že:
o se slova „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,“
nahrazují slovy „provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených
distančním způsobem.
o https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUMK3PC6
Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce- zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti
s výskytem koronaviru- aktualizace k 22. říjnu 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/informacepro-obce-zajisteni-fungovani-uradu-a-omezeni-urednich-hodin-v-souvislosti-s-vyskytemkoronaviru-aktualizace-k-22-rijnu-2020.aspx

-

Informace pro obce- konání zasedání zastupitelstev obcí od 22. října 2020 do 3. listopadu
2020 včetně
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedani-zastupitelstev-obci-od-22rijna-2020-do-3-listopadu-2020-vcetne.aspx

-

Informace pro obce ke kontaktu s veřejností https://www.mvcr.cz/clanek/informace-proobce-ke-kontaktu-s-verejnosti.aspx
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Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 22. října 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/pokyn-k-postupu-pri-konani-snatecnych-obradu-od-22-rijna2020.aspx

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Od 22. října 2020 mohou podnikatelé v kultuře podávat na Ministerstvu průmyslu a
obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID - Kultura. Od 23. října 2020 začne
Ministerstvo kultury přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých
a umělecko-technických profesí. Žádá se elektronicky přes informační systém dostupný na
www.mpo.cz/kultura. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/spoustise-podavani-zadosti-v-programu-covid---kultura-ii--257479/

Ministerstvo financí
-

Poslanci ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení
kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s
převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Návrh nyní projedná Senát a
podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obnoveni-kompenzacniho-bonusu39701

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Poslanecká sněmovna schválila opatření, podle kterého by se přídavek na dítě, příspěvek na
bydlení a zvýšený příspěvek na péči vyplatily příjemcům podle předchozího čtvrtletí bez
doložení dokumentů o příjmech a nákladech. Je předpoklad, že návrh bude rychle schválen i
senátem a bude brzy platit.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/19_10_2020+TZ_Lide_pobirajici_nektere
_davky_zrejme_nebudou_muset_dokladat_aktualni_prijmy.pdf/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Vláda schválila program na pomoc pro cestovní kanceláře, cestovní agentury a průvodce v
cestovním ruchu s názvem COVID – Cestovní ruch. V programu je připraveno půl miliardy
korun, bude vyhlášen do konce října tohoto roku a čerpat jej bude možné do června 2021.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vlada-schvalila-500-milionu-korun-procestovni-kan

26. října 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 23. října 2020 č. 1085 se mění doba
účinnosti usnesení vlády ze dne 8. října 2020 č. 998, vyhlášeného pod č. 402/2020 Sb. (zákaz
návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb), tak, že účinnost se
prodlužuje do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod

o https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABUNMN5NF
Ministerstvo financí

275

-

Poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodickapodpora/2020/poskytovani-stravenek-pedagogum-v-dobe-n-39769

vzdělávání

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučený postup č. 15 - pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění
poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou
pomoc (ZDVOP)
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4
%8D.+15_Pracovn%C3%AD+povinnost+student%C5%AF__23102020.pdf/

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Informace ke krizovému ošetřovnému a nový formulář https://www.cssz.cz/web/cz//zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

27. října 2020
Vláda
- Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 platí s účinností ode
dne 28. října 2020 od 0:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do
04:59 s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do
místa bydliště,
 výkonu povolání,
 výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení
krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele,
včetně zásobování a rozvážkové služby,
 neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních
hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem
chráněných zájmů,
 venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 do
20:59 s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
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cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 cest za účelem vycestování z České republiky,
 účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy
hřbitova,
 cest zpět do místa svého bydliště;
nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
nařizuje se omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
nařizuje se pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob,
s výjimkou:
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,
nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý
účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání
šíření kapének;
doporučuje se zaměstnavatelům
 podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
 omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk,
doporučuje se osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto
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krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v
důležitém státním zájmu konat;
o
o

-

zrušuje se usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-volneho-pohybu1102.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1103 platí s účinností ode
dne 28. října 2020 od 0:00 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou těchto provozoven:
 prodejen potravin,
 prodejen pohonných hmot,
 prodejen paliv,
 prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 prodejen malých domácích zvířat,
 prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodejen novin a časopisů,
 prodejen tabákových výrobků,
 prádelen a čistíren,
 provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
 prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním
způsobem,
 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladen prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a
analýzu ve stavebnictví,
 prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio
 provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací,
zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se
nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
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přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v
provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část
činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají
potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a
sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních
za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase
mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např.
výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
zakazuje se prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté,
zakazuje se společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
zakazují se poutě a podobné tradiční akce,
zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
zakazují veletrhy,
zakazuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková
zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a
fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v
základních školách a v mateřských školách,
zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,
zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích
služeb
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
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osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným
celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a
podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném
stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a
cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky
(dále jen „farmářské trhy“),
zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v
neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 až 04:59. s tím, že tento
zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a
na provozování
 čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 lékáren,
 prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
 prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu výše;
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti;
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi
skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup
alespoň 2 metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených
(s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak,
že
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o

o
o

o

o
o

použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
omezuje se provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze
poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně
hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
omezuje se provoz květinářství tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše
2 zákazníků,
omezuje se provoz farmářských trhů podle bodu výše tak, že se zakazuje
konzumace na místě, odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy
jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí
vyskytovat více než 20 osob na 400 m2;
nařizuje se, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval
následující pravidla:
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry,
 zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
 umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně;
zrušuje se usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zakaz-maloobchodu-asluzeb-1103.pdf

Ministerstvo financí
-

Kompenzační bonus pro podnikatele https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid19/2020/kompenzacni-bonus-pro-podnikatele-39804
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-

Kompenzační
bonus
pro
podnikatele-nejčastější
otázky
a
odpovědi
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/castokladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-nejcastejs-39799

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Vláda schválila změny v Programu Antivirus. Do konce roku byl prodloužen Režim B.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/26_10_2020_TZ_Antivirus_B_prodlouzen
.pdf/

Ministerstvo dopravy
-

Od
26.10.2020
lze
podávat
https://www.mdcr.cz/Covidbus

žádosti

v dotačním

programu

COVID-Bus

30. října 2020
Ministerstvo vnitra
-

Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice v době vyhlášeného
nouzového stavu od 27. října 2020 https://www.mvcr.cz/clanek/provadeni-spravnichcinnosti-na-useku-zbrani-streliva-a-munice-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-od-27rijna-2020.aspx

Ministerstvo financí
-

Senát schválil návrh novely zákona o státní záruce připravený Ministerstvem financí, která
umožní prodloužení programu COVID III. Program podporuje rychlé úvěrování provozních a
nově také investičních nákladů firem prostřednictvím komerčních bank. Poskytovatelem
ručení je Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). Za její dluhy plynoucí z tohoto
ručení pak poskytuje záruku stát. Novela zákona umožní poskytnutí podpory firmám, které by
jinak na úvěr dosáhly jen obtížně či příliš pozdě, i v roce 2021 a tím přispěje k jejich řádnému
fungování a udržení zaměstnanosti.
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2020/parlament-umoznil-prodlouzeni-programu-c-39845

-

Ministerstvo financí prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních
liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Stávající i nová liberační opatření jsou shrnuta v
takzvaném Velkém liberačním balíčku. Zásadní novinkou je odložení daňových povinností
všem podnikatelům, jejichž činnost byla bezprostředně omezena nebo zakázána vládními
nařízeními. Podnikatelé, na jejichž převažující činnost míří vládní zákazy nebo omezení, mají
nově automaticky odloženy všechny úhrady DPH do konce roku a prominuty zálohy na daň z
příjmu a daň silniční. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-pripravilovelky-liberacni-balicek-39676

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně
pečujících v situaci pandemie COVID-19
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postup+%C4
%8D.+16_2020_Doporu%C4%8Den%C3%AD+pro+SP+jak+podpo%C5%99it+neform%C3%A1l
n%C4%9B+pe%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD_27102020.pdf
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-

Senát schválil tzv. krizové ošetřovné ve výši 70 % po dobu uzavření škol
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/29_10_2020_TZ_Krizove_osetrovne_po_
celou_dobu_uzavreni_skol_Senat.pdf/

-

Senát schválil návrh na zjednodušení administrativy některých nepojistných sociálních
dávek. Příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na děti a zvýšeného příspěvku na péčine
budou muset pro 4. čtvrtletí dokládat příjmy. U příspěvku na bydlení pak nebudou dokládat
ani náklady na bydlení. Automaticky tak bude příjemcům přiznána stejná výše dávek jako
v předchozích třech měsících roku 2020.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/29_10_2020_TZ_S_doklady_k_naroku_na
_davky_lide_zatim_na_urad_nemusi.pdf/

Úřad práce
-

Informace ke změnám programu Antivirus
https://www.uradprace.cz/documents/37855/1364619/Informace++Zm%C4%9Bny+CP+Antivirus+na+web.pdf/87d30d03-a44e-7125-b9bd-0d82068bf246

2. listopadu 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1108 se prodlužuje
nouzový stav do dne 20. listopadu 2020. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového
stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v
rozsahu, v jakém byla přijata.
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1108.pdf

-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1109 platí s účinností od
2. listopadu 2020 od 0:00 následující opatření:
o

nařizuje se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je
taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo
dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství,
které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní
zástupci jsou:
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 zaměstnanci obecní policie,
 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních
úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení,
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o
o
o
o

o

o
o

zaměstnanci Finanční správy České republiky,
příslušníky ozbrojených sil,
zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo
školského zařízení,
pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
zaměstnanci zařízení školního stravování,
zaměstnanci České pošty, s.p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo
školského zařízení,
nařizuje se vykonávat výše uvedenou péči o děti ve skupinách po nejvýše 30 dětech,
nařizuje se ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést
kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání výše uvedené péče,
nařizuje se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru,
nařizuje se obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských
zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi
hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do
10 let;
umožňuje se hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14
odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy
zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči
školy nebo školská zařízení určené.
S účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. se zrušuje usnesení vlády ze
dne 12. října 2020 č. 1033, vyhlášené pod č. 414/2020 Sb.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urceni-skol-1109.pdf

-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1110 se s účinností od
2. listopadu 2020 od 0:00 do konce nouzového stavu stanovuje, že provozovateli
informačního systému datových schránek nenáleží odměna.
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/datove-schranky-1110.pdf

-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1111 se s účinností od
00:00 dne 31. října 2020 mění usnesení vlády ze dne 26. října 2020 č. 1103, takto:
o

o

o

v bodu I/1 se za poslední odrážku doplňují odrážky, které znějí:
 „- provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků,
náhrobních kamenů a jejich instalace),
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců,
květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod.; pro tyto provozovny
neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,“;
v bodu I/8 se středník na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
 „f) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců,
květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., jde-li o prodej v neděli v
čase mezi 05:00 hod. až 19:59 hod.;“.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-kriz--oaptr--1111.pdf
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-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 platí s účinností ode
dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod následující
omezení:
o

o

o

o

o

o

o

o

omezuje se provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území
České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a
praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů
vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a
středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
omezuje se provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování
studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v
ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se
účastní klinické a praktické výuky nebo praxe,
omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
omezuje se provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje
osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto
bodu se nevztahuje na školy při zdravotnickém zařízení,
omezuje se provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a
uchazečů na státní jazykové zkoušce,
omezuje se provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak,
že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto
zájmovém vzdělávání,
omezuje se provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle
školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a
studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků
a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy, a zakazuje
školu v přírodě,
omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
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o

omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a
vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

o

Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 16.
listopadu 2020 č. 1191.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1112.pdf

o
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1113 platí s účinností ode
dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod následující
omezení:
o

o

Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod.
do 04:59 hod. s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do
místa bydliště,
 výkonu povolání,
 výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení
krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele,
včetně zásobování a rozvážkové služby,
 neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních
hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem
chráněných zájmů,
 venčení psů do 500 metrů od místa bydliště;
zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod.
do 20:59 hod. s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
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cest za účelem vycestování z České republiky,
účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy
hřbitova,
 cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách;
 cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven;
 cest zpět do místa svého bydliště;
nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
nařizuje se omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
nařizuje se pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s
výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud
to je možné,
nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může konat
pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100
účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
doporučuje se zaměstnavatelům:
 podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
 omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
doporučuje se zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk,
doporučuje se osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v
důležitém státním zájmu konat.
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 16.
listopadu 2020 č. 1190.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1113.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1114 platí s účinností ode
dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod následující
omezení:
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ukládá se orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v
rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu,
spočívající v:
 omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu
veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění
úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu;
ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření
nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších
úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
 omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s
žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami
(dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů
se provede zejména takto:
 upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického
kontaktu před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak
při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v
úředních hodinách v rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
 příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze
prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to
možné, se upřednostní elektronická komunikace,
 dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí,
přijetím opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za
zvýšených hygienických opatření,
 výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk
zaměstnanců v rámci orgánu,
 omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v
daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin
orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních
deskách; omezení rozsahu úředních hodin orgánů se neuplatní v případech,
kdy
 dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah
stanovený tímto krizovým opatřením,
 by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo
nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
 byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště
orgánu,
 zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost
orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,
 zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených
skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

o

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/urady-1114.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1115 platí s účinností ode
dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod následující
omezení:
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Zakazují se u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
 přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek
podle bodu 2,
 návštěv nezletilých pacientů,
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění,
Zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti,
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,
bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje
nebo boxu,
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá
příznaky onemocnění COVID-19,
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích
cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

-

-

o

Zakazuje se u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory
a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v
pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
návštěv uživatelů s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění.

o
o

Následně zrušeno (nahrazeno) unesením vlády č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-1115.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1116 platí s účinností ode
dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod následující
omezení:
o

Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou těchto provozoven:
 prodejen potravin,
 prodejen pohonných hmot,
 prodejen paliv,
 prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 prodejen malých domácích zvířat,
 prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodejen novin a časopisů,
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prodejen tabákových výrobků,
prádelen a čistíren,
provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
 prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladen prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřictví, testování, měření a
analýzu ve stavebnictví,
 prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video
přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací,
zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se
nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků,
náhrobních kamenů a jejich instalace),
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží např. věnce,
květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí
zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený výše,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v
provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část
činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají
potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a
sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních
za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase
mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu
stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem
nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např.
výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
zakazuje se prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
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zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté,
zakazuje se společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
zakazují se poutě a podobné tradiční akce,
zakazují se kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
praktické výuky, praxe a zkoušek podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů, kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob,
zakazují se veletrhy,
zakazuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková
zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a
fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v
základních školách a v mateřských školách,
zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,
zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích
služeb
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným
celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a
podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
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a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném
stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a
cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území České republiky
(dále jen „farmářské trhy“),
zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v
neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s
tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona, a na provozování:
 čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 lékáren,
 prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
 prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců,
květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., jde-li o prodej v neděli v
čase mezi 05:00 hod. až 19:59 hod.;
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených
(s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
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o

o
o

o

o
o
-

provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
omezuje se provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že
lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň
částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
omezuje se provoz květinářství tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše
2 zákazníků,
omezuje se provoz farmářských trhů tak, že se zakazuje konzumace na místě,
odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v
jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400
m2;
nařizuje se, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval
následující pravidla:
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry,
 zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
 umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády České republiky ze dne 16.
listopadu 2020 č. 1192.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1108.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1117 vláda ukládá:
o

hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy:
 vyčlenit nebo zřídit s účinností ode dne 9. listopadu 2020 s odpovídajícím
personálním zabezpečením na území každého kraje a hlavního města Prahy
prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza
koronavirem označovaného jako SARS CoV-2 a jejich zdravotní stav
nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550
000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a nad 550 000 obyvatel
dalších 80 lůžek. Pro případ změny epidemiologické situace být připraven
navýšit tuto kapacitu na 200 lůžek, a to do 7 dnů od vydání pokynu
Ministerstva zdravotnictví, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně
označeny,
 informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí
o zajištění objektů a o jejich celkové kapacitě,
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o

o

průběžně informovat Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a
sociálních věcí o obsazenosti objektů,
ministryni práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a 1. místopředsedovi vlády a
ministru vnitra informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu
vyčlenění lůžkové kapacity
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zajisteni-prostoru-1117.pdf

Ministerstvo zdravotnictví


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. října 2020 (č.j.
MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN) se s účinností od 4. listopadu 2020 po dobu platnosti
nouzového stavu nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím
dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě nařizuje
nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření, a následně s frekvencí
nejméně jedenkrát za 7 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů
provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem
zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech
svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních
služeb.
o Podrobnosti viz opatření
o Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví ze
dne 2. listopadu 2020 (č.j. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN.
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreniantigenni-testovani-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf

3. listopadu 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 se s účinností ode
dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod.:
o mění usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113 takto:
 v bodu I se za bod 5 doplňuje bod 6, který zní: „6. účasti na hromadné akci
dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření;“,
 v bodu II se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní: „14. účasti na hromadné
akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,“,
 Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 15,
 c) v bodu VI se slova „v důležitém státním zájmu konat“ nahrazují slovy
„konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná
sportovní utkání nebo soutěže.“,
o mění usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1116 tak, že v bodu I/4 se na konci
písmene g) doplňuje text, který zní: „a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí
osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI usnesení vlády ze dne 30.
října 2020 č. 1113, vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb., zakázány“.
o

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/zmena-krizoveho-opatreni1142.pdf
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Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN) se s účinností od 4. listopadu 2020 nařizuje (v
podrobnostech viz opatření):
o

o
o

o
o

-

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a
všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům
sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se nejpozději do
7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření, a následně s frekvencí jedenkrát za 5
dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených
zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem
zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u
všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů
sociálních služeb. Vyšetření se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID19 a od ukončení izolace, která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19,
neuplynulo více než 90 dnů, u osob, kterým byl v posledních 5 dnech před
pravidelným vyšetřením proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem, a u
osob v terminálním stadiu onemocnění.
Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů se nařizuje
podrobit se takovému testu.
Podrobnosti viz opatření.

Zrušuje se mimořádné opatření ze dne 30. října 2020, č.j. MZDR 47828/20201/MIN/KAN.
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreniantigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-4-11-2020.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN) se s účinností od 4. listopadu 2020 do skončení nouzového
stavu nařizuje (v podrobnostech viz opatření):
o

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči
nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním
režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v
pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby se nařizuje nejpozději do 7
dnů od tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
screeningových POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který je
zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má
uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, u všech svých
zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli
sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby
vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním
uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.
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o
o

Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 3. listopadu 2020 (č.j. MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN).
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreniantigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4-resp-9-11-2020.pdf

Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce- konání zasedání zastupitelstev od 4. listopadu 2020 do 20. listopadu
2020 včetně
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedani-zastupitelstev-obci-od-4listopadu-2020-do-20-listopadu-2020-vcetne.aspx

5. listopadu 2020
Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN) se s účinností od 4. listopadu 2020 do konce nouzového
stavu nařizuje (v podrobnostech viz opatření):
o Všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo
chráněného bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní
asistenci se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od
tohoto data, a následně s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC
antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem,
nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování
pracovnělékařských služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého
kontaktu s uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření
považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného
než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreniantigenni-testovani-socialni-sluzby-stacionare-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020.pdf

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 47828/2020-4/MIN/KAN) se s účinností od 4. listopadu 2020 do konce nouzového
stavu nařizuje (v podrobnostech viz opatření):
o Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči
nebo domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním
režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v
pobytové formě a poskytovatelům pečovatelské služby se s účinností ode dne 4.
listopadu 2020 nařizuje nejpozději do 7 dnů od tohoto data, a následně s frekvencí
jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených
zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem
zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských
služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty
nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření
považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného
než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.
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o

-

Zrušuje se mimořádné opatření ze dne 2. listopadu 2020, č.j. MZDR 47828/20202/MIN/KAN.
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreniantigenni-testovani-a-pouziti-OOP-zamestnanci-s-ucinnosti-od-4.-11.-2020-a-9.-11.2020.pdf
Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 3. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 20599/2020-34/MIN/KAN) platí s účinností od dne 9. listopadu 2020 od 0:00 nová
pravidla pro překročení státní hranice:
o Podrobnosti viz opatření a Sdělení ministerstva zdravotnictví
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreniomezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Sdeleni-Ministerstvazdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikemnakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-9-11-2020.pdf

Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době
trvání nouzového stavu https://www.mvcr.cz/clanek/covid19-stanovisko-ministerstvavnitra-k-posuzovani-behu-lhut-v-oblasti-verejne-spravy-v-dobe-trvani-nouzoveho-stavu.aspx

Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Program COVID- Nájemné, kterým stát pomáhá podnikatelům s nájemným, Česká republika
úspěšně notifikovala u Evropské komise. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak může začít
proplácet žádosti. V druhé výzvě programu COVID Nájemné je možné žádat až do 21. ledna
2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/program-covid-_-najemne-manotifikaci-evropske-komise--mpo-zacne-proplacet-zadosti--257638/

6. listopadu 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu
-

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a sociálních
zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě do 10 let či handicapovaného člověka,
mohou požádat o dotaci v další výzvě z programu COVID – „Ošetřovné“ pro OSVČ.
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-pro-osvc-znovu-spousti_osetrovne_---257680/

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo MPSV základní doporučení pro
zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit
tak šíření onemocnění
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Bezpecne_pracovni_prostredi_v_dobe_k
oronaviru.pdf

Česká správa sociálního zabezpečení
-

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje
pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření
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proti
šíření
koronaviru
https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-moznevyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1

9. listopadu 2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu


MPO zveřejnilo 1. výzvu z programu COVID-SPORT II, který má podpořit podnikatele ve
sportu. Konkrétně sportovní soutěže a sportovní kluby, které negativně ovlivnila pandemie
koronaviru a s ní související mimořádná opatření. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/promedia/tiskove-zpravy/1--vyzva-z-programu-covid-sport-ii-zverejnena--zadosti-budou-moctpodnikatele-podavat-od-pristiho-tydne--257702/

Ministerstvo financí
-

Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzačnímu bonusu pro podnikatele
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/castokladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799

12. listopadu 2020
Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Od 11. listopadu 2020 je možné žádat o podporu prostřednictvím dotačního titulu COVID –
podpora cestovního ruchu. Všechny tři výzvy- pro cestovní kanceláře, agentury a průvodcebudou zpřístupněny oproti původně plánovanému termínu až do 11. ledna 2021.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-dnesniho-dne-mohou-cestovni-kancelare,agentury

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
-

Informace k provozu škol od 18. 11. 2020 https://koronavirus.edu.cz/files/informace-kprovozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

18. listopadu 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2020 č. 1190 platí s účinností
ode dne 18. listopadu 2020 od 0:00 do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod.
do 04:59 hod. s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do
místa bydliště,
 výkonu povolání,
 výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení
krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele,
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včetně zásobování a rozvážkové služby, neodkladných cest, jejichž
uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života,
zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
 venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření;
zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod.
do 20:59 hod. s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích,
 cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 cest za účelem vycestování z České republiky,
 účasti na svatbě, pohřbu a bohoslužbě, v počtu ne vyšším než 15 osob, a
návštěvy hřbitova,
 cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 účasti na dovolené hromadné akci,
 cest zpět do místa svého bydliště;
nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
nařizuje se omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
nařizuje se pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s
výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
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a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,
nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může konat
pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100
účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
doporučuje se zaměstnavatelům:
 podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
 omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
doporučuje zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk,
doporučuje se osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané podle tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní
utkání nebo soutěže;
Zrušuje se usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113 ve znění usnesení vlády ze
dne 2. listopadu 2020 č. 1142.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1190.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2020 č. 1191 platí s účinností
ode dne 18. listopadu 2020 od 0:00 do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

o

omezuje se provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a
praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a
dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou
praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
omezuje se provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování
studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v
ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo
praxe,
omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, a to tak, že
zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
s výjimkou:
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
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škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
přičemž prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě,
 individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
omezuje se provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků
na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
 základní školy při zdravotnickém zařízení,
 dětí v přípravné třídě,
 žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se
žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy,
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce).
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
omezuje se provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a
uchazečů na státní jazykové zkoušce,
omezuje se provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
omezuje se provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s
výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto
krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti
nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,
omezuje se provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že
zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol
podle školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve
školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s
výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle
krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické
přípravy, žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového
opatření, a zakazuje školu v přírodě,
omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle
školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
omezuje se provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a
vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání;
Zrušuje se usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1112.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1191.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2020 č. 1192 platí s účinností
ode dne 18. listopadu 2020 od 0:00 do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
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zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou těchto provozoven:
 prodejen potravin,
 prodejen pohonných hmot,
 prodejen paliv,
 prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 prodejen malých domácích zvířat,
 prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodejen novin a časopisů,
 prodejen tabákových výrobků,
 prádelen a čistíren,
 provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
 prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladen prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřictví, testování, měření a
analýzu ve stavebnictví,
 prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video
přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací,
zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se
nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků,
náhrobních kamenů a jejich instalace),
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce,
květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí
zákaz prodeje v mobilních provozovnách,
 a provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
 přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností
podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej
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potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje
převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se
prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
 v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
ve vězeňských zařízeních),
 v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,
žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují
stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a
20:59 hod.,
 tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové
okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,
zakazuje se prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté,
zakazuje se společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
zakazují se poutě a podobné tradiční akce,
zakazují se kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
praktické výuky, praxe a zkoušek podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů, kterých se smí účastnit nejvýše 10 osob,
zakazují se veletrhy,
zakazuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková
zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a
fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v
základních školách a v mateřských školách a s výjimkou sportovní přípravy, kterou
provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s bodem VI usnesení
vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb., zakázány,
zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
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zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,
zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích
služeb
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným
celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a
podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném
stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec,
pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na území
České republiky (dále jen „farmářské trhy“),
zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v
neděli, ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase
mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které
nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování
 čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 lékáren,
 prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
 prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 provozoven stravovacích služeb v povoleném rozsahu,
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců,
květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., jde-li o prodej v neděli v
čase mezi 05:00 hod. až 19:59 hod.;
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
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v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených
(s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak,
že
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
omezuje se provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že
lázeňskou léčebně rehabilitační péči lze poskytovat pouze tehdy, je-li alespoň
částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a pacienti jsou ubytováni na
pokojích po jednom s výjimkou členů domácnosti,
omezuje se provoz farmářských trhů tak, že se zakazuje konzumace na místě,
odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v
jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400
m2,
omezuje se provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný příjem a vracení knih než
bezkontaktní;
nařizuje se, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel
dodržoval následující pravidla:
 v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 prodejní plochy,
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry,
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zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně;

Zrušuje se usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1116 ve znění usnesení vlády ze
dne 2. listopadu 2020 č. 1142.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1192.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2020 č. 1185 platí s účinností
ode dne 17. listopadu 2020 od 0:00 nové krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
(podrobnosti viz opatření)
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201116-1185.pdf

Ministerstvo zdravotnictví


Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN) se s účinností od 17. listopadu 2020 od 0:00 nová pravidla
pro překročení státní hranice:
o Podrobnosti viz opatření a sdělení, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí
s nízkým rizikem onemocnění nemocí COVID-19
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreniomezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-17-11-2020-do-odvolani.pdf
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Sdeleni-ministerstvazdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikemnakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-16-11-2020.pdf

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 15757/2020-39/MIN/KAN) se s účinností od 18. listopadu 2020 od 0:00 do 20.
listopadu 2020 do 23:59 následující omezení:
o

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti,
 na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
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cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od
žáků nebo studentů.
povinnost nošení ochranných prostředků se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),
 ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné
prostory) v internátě a domově mládeže,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle §
16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální
a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a
žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového
vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
 soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
 osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
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moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.

o

S účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. října 2020, č. j. MZDR 15757/202037/MIN/KAN.
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-18-do-20-11-2020.pdf
20. listopadu 2020
Poslanecká sněmovna
-

Poslanecká sněmovna prodloužila nouzový stav do 12. prosince 2020
https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=14372

Ministerstvo vnitra
-

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem využití prostředků komunikace na dálku
v době nouzového stavu
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22282262&doctype=ART

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Vláda schválila nový dotační titul COVID – Školy v přírodě, který je určený pro rekreační
zařízení postižené výpadkem dětských zájezdů. Výše podpory bude činit max. 27 % z
nasmlouvaných a neuskutečněných pobytů v období mimořádného opatření 25. 5. - 29. 6.
2020. Podpora bude vyplácena na základě doložených skutečně nasmlouvaných pobytů.
Ministerstvo pro místní rozvoj má pro ně připraveno celkem 65 milionů Kč.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/na-skoly-v-prirode-letos-nevyjelo-100-tisicdeti

21. listopadu 2020
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Vláda
-

Na základě unesení vlády č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020 se prodlužuje nouzový stav do
12. prosince 2020 a stanoví se, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která
jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém
byla přijata
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201120-1195.pdf

-

Na základě unesení vlády č. 1196 ze dne 20. listopadu 2020 se mění účinnost některých
opatření následovně:
o u usnesení vlády č. 1109 se účinnost stanovuje do dne 29. listopadu 2020 do 23:59
hod.,
o u usnesení vlády č. 1114, usnesení vlády č. 1190, usnesení vlády č. 1191, usnesení
vlády č. 1192 se účinnost prodlužuje do dne 22. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
o u usnesení vlády č. 1115 se účinnost prodlužuje do dne 12. prosince 2020 do 23:59
hod.
o následně zrušeno (nahrazeno) unesením vlády č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Prodlouzeni-stavajicichopatreni-1196.pdf

-

Na základě unesení vlády č. 1197 ze dne 20. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 23.
listopadu 2020 od 0:00 do dne 24. listopadu do 23:59 následující omezení:
o

o

o

provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a
praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a
dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou
praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům
vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích
zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní
povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní
klinické a praktické výuky nebo praxe,
provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,

309



o

o

o
o

o

o
o

o

žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
přičemž prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě,
 individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
 konání mezinárodně uznávaných zkoušek,
provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
 základní školy při zdravotnickém zařízení,
 dětí v přípravné třídě,
 žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se
žáky 1. nebo 2. ročníku základní školy,
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce),
prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové
zkoušky podle školského zákona, a provoz vzdělávacích institucí poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a
jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně
účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a
studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí
nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z
jedné neměnné třídy prezenční výuky,
provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle
školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a
studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků
a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3,
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a
zakazuje školu v přírodě,
provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona
a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a
to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-23-listopadu-1197.pdf
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Na základě unesení vlády č. 1198 ze dne 20. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 25.
listopadu 2020 od 0:00 do dne 29. listopadu do 23:59 následující omezení:
o

o

o

provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
 na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích
subjektů,
 na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti
nejvýše 20 studentů,
 na studium v doktorském studijním programu,
 na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem
příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům
vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích
zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní
povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou
účastnit vzdělávání podle bodu 1. písm. a), b), c) nebo d),
provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
 žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích
programů v konzervatoři,
 praktického vyučování a praktické přípravy za přítomnosti nejvýše 20 žáků
nebo studentů,
 konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních
nebo skupinách žáků nebo studentů,
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o

o

o

o

o

o

o

provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
 základní školy při zdravotnickém zařízení,
 dětí v přípravné třídě,
 žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
 žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se
žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy,
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové
zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v
jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na
státní jazykové zkoušce, s výjimkou:
 individuální konzultace nebo výuky (pouze jeden žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce),
 konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob,
provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a
studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou individuální
konzultace nebo vzdělávání,
provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí
nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z
jedné neměnné třídy prezenční výuky,
provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle
školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a
studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a
žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového
opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,
provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
 mateřských škol,
oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv stěžejní
součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního
programu,
 středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou
zájmového vzdělávání,
provoz škol podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
 mateřských škol,
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o

o

-

oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní
činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či
studijního programu,
 středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost
podstatou zájmového vzdělávání,
provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo
účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v
nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v
prostorách školy.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-25-listopadu-1198.pdf

Na základě unesení vlády č. 1199 ze dne 20. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 30.
listopadu 2020 od 0:00 do dne 12. prosince do 23:59 následující omezení:
o

o

o

provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
 na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích
subjektů,
 na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti
nejvýše 20 studentů,
 na studium v doktorském studijním programu,
 na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem
příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům
vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích
zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní
povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou
účastnit vzdělávání podle bodu 1. písm. a), b), c) nebo d),
provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v
konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
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škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických
oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
 individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
 žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích
programů v konzervatoři,
praktického vyučování a praktické přípravy za přítomnosti nejvýše 20 žáků
nebo studentů,
 žáků nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního až čtvrtého
ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to způsobem, že
se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 konání závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních
nebo skupinách žáků nebo studentů,
provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
 základní školy při zdravotnickém zařízení,
 dětí v přípravné třídě,
 žáků 1. stupně základní školy,
 žáků 9. ročníků základní školy,
 žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém
týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá
polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové
zkoušky podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy
cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v
jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na
státní jazykové zkoušce, s výjimkou:
 individuální konzultace nebo výuky (pouze jeden žák, jeden pedagogický
pracovník a příp. zákonný zástupce),
konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob,
provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a
studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou individuální
konzultace nebo vzdělávání,
provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí
nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze
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z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak v případě školní
družiny z jednoho ročníku,
provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle
školského zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských
výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a
studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a
žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového
opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,
provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
 mateřských škol,
 oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv stěžejní
součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního
programu,
 středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou
zájmového vzdělávání,
provoz škol podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
 mateřských škol,
 oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní
činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či
studijního programu,
 středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost
podstatou zájmového vzdělávání,
provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo
účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v
nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v
prostorách školy.
Následně zrušeno (nahrazeno) unesením vlády č. 1263 ze dne 30. listopadu 2020.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-skol-od-30-listopadu-1199.pdf

Na základě unesení vlády č. 1200 ze dne 20. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 23.
listopadu 2020 od 0:00 do dne 12. prosince do 23:59 následující omezení:
o

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod.
do 04:59 hod. s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 výkonu povolání,
 výkonu činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení
krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele,
včetně zásobování a rozvážkové služby,
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neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních
hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem
chráněných zájmů,
 venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,
 cest zpět do místa svého bydliště;
zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod.
do 22:59 hod. s výjimkou:
 cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.
nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží,
kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata),
včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
 cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou
osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární
péče,
 cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro
obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
 cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích,
 cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 cest za účelem vycestování z České republiky,
 účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,
 cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 účasti na shromáždění konaném v souladu s opatřením,
 účasti na dovolené hromadné akci,
 cest zpět do místa svého bydliště;
nařizuje se omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou
a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
nařizuje se omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
nařizuje se pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s
výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
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dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud
to je možné,
nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
 shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze
mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100
účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování
rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele
nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem
nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry
mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního
prostoru si dezinfikují ruce;
doporučuje se zaměstnavatelům
 podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
 omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
doporučuje se zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk,
doporučuje se osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní
utkání nebo soutěže
Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 1262 ze dne 30. listopadu 2020.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-volneho-pohybu1200.pdf

Na základě unesení vlády č. 1201 ze dne 20. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 23.
listopadu 2020 od 0:00 do dne 12. prosince do 23:59 následující omezení:

o zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou těchto provozoven:
 prodejen potravin,
 prodejen pohonných hmot,
 prodejen paliv,
 prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 prodejen malých domácích zvířat,
 prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
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prodejen novin a časopisů,
prodejen tabákových výrobků,
prádelen a čistíren,
provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na
pozemních komunikacích,
 prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním
technologiím,
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
 prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladen prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a
analýzu ve stavebnictví,
 prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video
přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení
účetnictví, vedení daňové evidence,
 zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací,
zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání
lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se
nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků,
náhrobních kamenů a jejich instalace),
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce,
květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod., a vánočních stromků,
vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů; pro tyto
provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách,
 provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
 prodejen zbraní a střeliva,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností
podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej
potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje
převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se
prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
 v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
ve vězeňských zařízeních),
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v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí,
žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují
stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a
22:59 hod.,
 tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové
okénko) je zakázán v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.,
zakazuje se prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků,
zakazuje společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
zakazují se poutě a podobné tradiční akce,
zakazují se kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního
vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného
sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními
předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas
přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších
více než 3 osob z řad veřejnosti,
zakazují se veletrhy,
zakazuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
zakazuje se provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková
zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a
fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a
vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou v souladu s
bodem VI usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200, vyhlášeného pod č.
476/2020 Sb., zakázány,
zakazuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
zakazují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
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zakazují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a
obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
zakazuje se provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,
zakazuje se poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou:
 poskytování ubytovacích služeb osobám za účelem výkonu povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným
celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a
podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném
stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých
ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu vyrobených na
území České republiky (dále jen „farmářské trhy“),
zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v
neděli, ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase
mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které
nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování
 čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 lékáren,
 prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
 prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu výše,
 provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců,
květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., a vánočních stromků,
vánočních ozdob, jmelí, chvojí a s nimi souvisejících produktů, jde-li o prodej
v neděli v čase mezi 05:00 hod. až 22:59 hod.;
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
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v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených
(s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2
metry, nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky;
provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k
sezení pro zákazníky,
 zákaz produkce živé hudby a tance,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
omezuje se provoz farmářských trhů tak, že se zakazuje konzumace na místě,
odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v
jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15
m2,
omezuje se provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných
výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;
nařizuje se, aby v provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel
dodržoval následující pravidla:
 v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15
m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka
a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na
dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
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minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž
zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má
právo přednostního nákupu,
umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel
vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se
nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím,
že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a
vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně
zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za
prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se
nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné
společenské prostory.

Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 1262 ze dne 30. listopadu 2020.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu1201.pdf#page=1&zoom=auto,-158,842

Na základě unesení vlády č. 1202 ze dne 20. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 23.
listopadu 2020 od 0:00 do dne 12. prosince do 23:59 vláda ukládá orgánům veřejné moci a
správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený
provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
o

o

omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních
osob (dále jen „zaměstnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky
správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na
nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:
 upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném
umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v
rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
 příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní
elektronická komunikace,
 dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím
opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených
hygienických opatření,
 výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v
rámci orgánu,
omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném
dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným
způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách; omezení rozsahu
úředních hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy:
 dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený
tímto krizovým opatřením,
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by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo
nepřiměřeně omezilo práva klientů/veřejnosti,
 byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,
zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části
zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin
zaměstnanců orgánu, práce na dálku)
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Organy-verejne-moci1202.pdf

Ministerstvo zdravotnictví

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020 (č.j.
MZDR 15757/2020-40/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 21. listopadu 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti,
 na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od
žáků nebo studentů.
o zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),
 ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné
prostory) v internátě a domově mládeže,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle §
16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální
a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a
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žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového
vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
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o
o

-

osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun

Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. listopadu 2020 (čj. 15757/2020-41/MIN/KAN).
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf.pdf

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020 platí
s účinností ode dne 21. listopadu 2020 do konce nouzového stavu nová opatření upravující
povinnost antigenního testování:

o Sociální

služby,
týdenní
stacionáře
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-socialni-sluzbystacionare-s-ucinnosti-od-21.-11.-2020.pdf-.pdf
o Klienti
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradneopatreni-antigenni-testovani-klienti-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf-.pdf
o Zaměstnanci https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-antigenni-testovanizamestnanci-s-ucinnosti-od-21-11-2020/

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020 (č.j.
51822/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 23. listopadu 2020 nová pravidla pro
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc:
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreninarizeni-zarizenim-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc-s-ucinnosti-od-23-112020.pdf¨

24. listopadu 2020
Ministerstvo vnitra
-

Informace pro konce ke kontaktu s veřejností https://www.mvcr.cz/clanek/informace-proobce-ke-kontaktu-s-verejnosti.aspx

-

Informace pro obce-zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti
s výskytem
koronaviru
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-zajistenifungovani-uradu-a-omezeni-urednich-hodin-v-souvislosti-s-vyskytem-koronaviru-aktualizacek-23-listopadu-2020.aspx

-

Informace pro obce-konání zasedání zastupitelstev obcí od 23. listopadu 2020 do 12.
prosince 2020 včetně https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedanizastupitelstev-obci-od-23-listopadu-2020-do-12-prosince-2020-vcetne.aspx

-

Pokyn k postupu při konání sňatečných obřadů od 23. listopadu
https://www.mvcr.cz/clanek/pokyn-k-postupu-pri-konani-snatecnych-obradu-od-23listopadu-2020.aspx

2020

Ministerstvo zdravotnictví
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Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. listopadu 2020 (čj.
15757/2020-41/MIN/KAN) platí s účinností od 24. listopadu 2020 od 0:00 do odvolání
následující omezení:
o

o

všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti,
 na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od
žáků nebo studentů.
Zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),
 ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné
prostory) v internátě a domově mládeže,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle §
16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální
a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a
žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového
vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
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o

o

uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 24. listopadu 2020 od 0.00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/202040/MIN/KAN.
https://koronavirus.mzcr.cz/wpcontent/uploads/2020/11/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDchprost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-11.-2020.pdf
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Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. listopadu 2020 (čj.
46953/2020-2/MIN/KAN) platí s účinností od 24. listopadu 2020 od 0:00 nová pravidla pro
poskytovatele lůžkové péče:
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreninarizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnostiod-24-11-2020.pdf

1. prosince 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 1262 ze dne 30. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 3.
prosince 2020 od 0:00 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o
o

o

o
o

o

zakazují se hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než
10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s
výjimkou:
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se
konají na základě zákona,
 přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které
nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,
zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že:
ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu
vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti
nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet
metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený
čtyřmi,
 u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2
metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult,
pokud to dovolují prostorové podmínky,
zakazuje se společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s
výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti,
nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských
skupin,
zakazuje se užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností;
omezují se vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob
ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li
zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb
dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují
rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a
potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,
omezuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou
pro zákazníky uzavřeny v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., ve vnitřních prostorech
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o

o

sázkové kanceláře může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a
provozovatelé heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:
 všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň
1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
provoz sportovišť tak, že:
 sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají
bez přítomnosti diváků,
 ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy,
herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia,
posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a
přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní
činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová
opatření umožňují,
 pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci
výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako
přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
 pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1
tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících
sportovců,
 pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet
jsou nastavena režimová opatření,
 pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců
organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
 pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1
skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše
však 10 osob,
 sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy
nebo 2 skupiny,
 pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet
jsou nastavena režimová opatření,
 pro výkon rekreačního sportu platí, že
 vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň
nejvýše 1 osoba na 15 m2,
 sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy
nebo 2 skupiny,
 pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet
jsou nastavena režimová opatření,
 provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při
dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních
prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a
skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny,
sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink
musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti
mezi zákazníkem a trenérem,
omezuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
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o

o

o

o

o

o

o

solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních
omezuje se provoz služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50
osob a ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob,
saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány,
omezují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že
může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v
jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách
maximálně 10 osob,
omezují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být
využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden
čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
omezují se návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu
zdržovat a pohybovat ve skupinách maximálně po 10 osobách,
omezují se veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše
25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních
prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené
pro veřejnost, a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou
členů domácnosti,
omezuje se účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině,
konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší
než 30 osob,
omezuje se pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
 shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu níže, se může konat pouze
mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100
účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování
rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele
nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více
účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž
účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu
času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky
při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému
zpěvu,
omezuj se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi
22:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních
služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
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u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její
vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním
okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen
písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 je zakázán provoz dětských koutků,
 provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním
venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v
objektu,
 jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická
osoba zajišťující jejich průběh,
 prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra
je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,
omezuje se provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci
na místě,
 zakazují se stoly a místa k sezení,
omezuje se provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
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v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro
zákazníky k dezinfekci rukou,
omezuje se provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a
manikúry tak, že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1
zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do
15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup
alespoň 2 metry,
omezuje se provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování
služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
 v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15
m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka
a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na
dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž
zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má
právo přednostního nákupu,
 umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním
venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v
objektu,
 jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická
osoba zajišťující jejich průběh,
 v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel
vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se
nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně
zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za
prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;
doporučuje se zaměstnavatelům
 využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru
práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště,
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zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS
CoV-2, popř. jeho antigenu,
doporučuje se zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní
utkání nebo soutěže;

o

Zrušuje se usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1200 a usnesení vlády ze dne
20. listopadu 2020 č. 1201.

o
o

Následně zrušeno (nahrazeno) usnesením vlády č. 1290 ze dne 7. prosince 2020.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf

Na základě unesení vlády č. 1263 ze dne 30. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 7.
prosince 2020 od 0:00 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

o

omezuje se provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území
České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
 na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích
subjektů,
 na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo
magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
 na studium v doktorském studijním programu,
 na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem
příjmu nebo odevzdání studijní literatury,
 na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
omezuje se provoz vysokých škol, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování
studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v
ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena
pracovní povinnost a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu I/1
písm. a), b), c), d)nebo f),
omezuje se provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří, a to tak, že
zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,
s výjimkou:
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škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
 žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
 žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích
programů v konzervatoři,
 praktického vyučování a praktické přípravy,
 žáků a studentů jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se
teoretického vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v
sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet
zaokrouhlit),
 konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
 s tím, že prezenční výuka nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a
prvního až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků,
omezuje se provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje
osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
 základní školy při zdravotnickém zařízení,
 dětí v přípravné třídě,
 žáků 1. stupně základní školy,
 žáků 9. ročníků základní školy,
 žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém
týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá
polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy,
 základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
 individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický
pracovník a případně zákonný zástupce),
 s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
omezuje se provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní
jazykové zkoušky, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní
jazykové zkoušce, s výjimkou:
 vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 žáků,
 konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob,
omezuje se provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti
nejvýše 10 účastníků,
omezuje se provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí a
žáků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou
účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v
oddělení jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,
a nelze-li to realizovat, pak z jednoho ročníku nebo ze dvou stále stejných tříd,
omezuje se provoz školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků
na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou účastníků, kteří se mohou účastnit
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prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že ve skupině
jsou přítomni účastníci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to
realizovat, pak za přítomnosti nejvýše 10 účastníků,
omezují se další vzdělávací aktivity tak, že zakazuje školu v přírodě a školní výlety,
omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz
vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
 mateřských škol,
 oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv stěžejní
součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního
programu,
 středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou
zájmového vzdělávání,
omezuje se provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz
vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s
výjimkou:
 mateřských škol,
 oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů
vysokých škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní
činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či
studijního programu,
 středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost
podstatou zájmového vzdělávání,
omezuje se provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších
odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků,
studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je
možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s
osobami v prostorách školy;
Zrušuje se s účinností ode dne 7. prosince 2020 usnesení vlády ze dne 20. listopadu
2020 č. 1199.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1263.pdf

Na základě unesení vlády č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 platí s účinností ode dne 5.
prosince 2020 od 0:00 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 následující omezení:
o

o

zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek
podle bodu 2,
 návštěv nezletilých pacientů,
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
 návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění,
zakazuje se u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při
porodu ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
 třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti,
porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
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třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje
nebo boxu,
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá
příznaky onemocnění COVID-19,
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích
cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),
o zakazuje se u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a
domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěv
uživatelů s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,
 uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění;
zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se
podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby,
které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a
doloží o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly
onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné
pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele;
o
o

Zrušuje se usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1115 ve znění usnesení vlády ze
dne 20. listopadu 2020 č. 1196.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/navstevy-1264.pdf

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020 (č. j.
MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 4. prosince 2020 do dne 18.
prosince 2020 platí povinnost antigenního testování pedagogických pracovníků
(podrobnosti viz opatření)
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreniantigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-s-ucinnosti-od-4-do-18-12-2020.pdf

-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
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o

v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti,
 na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od
žáků nebo studentů.
Zákaz se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na
dechové nástroje),
 ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné
prostory) v internátě a domově mládeže,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle §
16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální
a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a
žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového
vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
 uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
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o

o
o

-

soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
sportovce nebo cvičící osoby:
 v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních
prostorech,
 ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době
sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní
činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 3. prosince 2020 od 0.00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/202041/MIN/KAN.
Následně zrušeno (nahrazeno) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
ze dne 7. prosince 2020 (č. j. MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN).
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreninoseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-3-12-2020-doodvolani.pdf

Na základě ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020 (č. j.
MZDR 20599/2020-40/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 0:00 nová
pravidla pro překročení státní hranice (podrobnosti viz opatření)
o https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreniomezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf
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4. prosince 2020
Ministerstvo vnitra
-

Informace pro obce- zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru- stav k 3.12.2020
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-zajisteni-fungovani-uradu-a-omezeniurednich-hodin-v-souvislosti-s-prokazanim-vyskytu-koronaviru-stav-k-3-12-2020.aspx

-

Informace pro obce – konání zasedání zastupitelstev obcí v období od 3.12.2020 do
12.12.2020
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obce-konani-zasedani-zastupitelstev-obci-vobdobi-od-3-12-2020-do-12-12-2020.aspx

Ministerstvo práce a sociálních věcí
-

Doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb č. 17/2020 ohledně výjimky ze
zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Doporu%C4%8Den%C3%BD+postpup+%C
4%8D.+17+-+testov%C3%A1n%C3%AD%2C+n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bvy.pdf/

-

Desatero pro návštěvy domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích
sociálních služeb v pobytové formě
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Desatero_pro_navstevy.pdf/

Ministerstvo pro místní rozvoj
-

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí v dotačním titulu COVID Školy v přírodě. Ubytovací zařízení, která se specializují na pořádání škol v přírodě, tak
mohou od 10. prosince žádat o dotaci jako finanční podporu za zrušené nasmlouvané a
neuskutečněné pobyty. Ministerstvo má pro žadatele připraveno 65 milionů korun.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zverejnilo-podminky-programu-covidskoly-v-p

8. prosince 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 1290 ze dne 7. prosince 2020 platí s účinností ode dne 9.
prosince 2020 od 0:00 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 následující omezení:
o

Zakazují se hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než
10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s
výjimkou:
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
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o

o

o
o
o

o

o

osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci,
soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se
konají na základě zákona,
 přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které
nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,
zakazují se koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že
 ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti
nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet
metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený
čtyřmi,
 u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2
metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult,
pokud to dovolují prostorové podmínky,
zakazuje se společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s
výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti,
nejedná-li se o případ podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských
skupin,
zakazuje se užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností,
zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
omezují se vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob
ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li
zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb
dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti; účastníci mezi sebou udržují
rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a
potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,
omezuje se provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou
pro zákazníky uzavřeny v čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod., ve vnitřních prostorech
sázkové kanceláře může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy a
provozovatelé heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:
 všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň
1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
omezuje se provoz sportovišť tak, že:
 sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají
bez přítomnosti diváků,
 ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy,
herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia,
posilovny a fitness centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a
přítomno v jeden čas může být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní
činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová
opatření umožňují,
 pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci
výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako
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o

přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných
sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
 pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1
tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících
sportovců,
 pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet
jsou nastavena režimová opatření,
 pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců
organizovaných sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
 pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1
skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše
však 10 osob,
 sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy
nebo 2 skupiny,
pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet
jsou nastavena režimová opatření,
 pro výkon rekreačního sportu platí, že
 vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň
nejvýše 1 osoba na 15 m2,
 sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy
nebo 2 skupiny,
 pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet
jsou nastavena režimová opatření,
 provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech při
dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních
prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, a
skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny,
sprchy a toalety provozovatel nastaví režimová opatření; individuální trénink
musí být konán v minimálních odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti
mezi zákazníkem a trenérem,
omezuje se provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve
vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní

plochy, skupinové aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob,
saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou zakázány,
o

o

o

o

omezují se návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že
může být využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v
jeden čas, ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách
maximálně 10 osob,
omezují se návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být
využito nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden
čas, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
omezují se návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu
zdržovat a pohybovat ve skupinách maximálně po 10 osobách,
omezují se veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše
25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních
prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené
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pro veřejnost a účastníci udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou
členů domácnosti,
omezuje se účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině,
konaných ve vnitřních prostorech nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé
z těchto akcí není vyšší než 30 osob,
omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
 a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat
pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše
100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování
rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele
nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více
účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž
účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu
času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před
vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky
při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému
zpěvu,
omezuje se provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
 zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a prodeje z
provozovny stravovacích v místě této provozovny (např. výdejové okénko) v
čase mezi 20:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží
pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
 v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její
vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním
okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,
 zakazuje se prodej alkoholických nápojů v případě prodeje z provozovny
stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové
okénko),
 provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,
než je 50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky, s výjimkou zařízení školního
stravování a provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
ve vězeňských zařízeních); provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
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omezuje se činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem
apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod.,
 je zakázán provoz dětských koutků,
 provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním
venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v
objektu,
 jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická
osoba zajišťující jejich průběh,
 prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra
je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,
 provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4
metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat alkoholické nápoje,
 zakazují se stoly a místa k sezení,
omezuje se provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující
pravidla:
 v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou
frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici pro
zákazníky k dezinfekci rukou,
omezuje se provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a
manikúry tak, že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1
zákazník na 15 m2 plochy provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do
15 let se do počtu zákazníků nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup
alespoň 2 metry,
omezuje se provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování
služeb tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
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v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15
m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15
m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka
a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na
dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než
jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro
minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž
zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má
právo přednostního nákupu,
 umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě
sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním
venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v
objektu,
 jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická
osoba zajišťující jejich průběh,
 v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel
vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se
nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně
zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za
prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;
doporučuje se zaměstnavatelům
 využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru
práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště,
 zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS
CoV-2, popř. jeho antigenu,
doporučuje se zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách
odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
doporučuje se využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební
styk;
určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní
utkání nebo soutěže;
Zrušuje se usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262.
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1290.pdf
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-

Na základě usnesení vlády č. 1291 ze dne 7. prosince 2020 se s účinností ode dne 8. prosince
2020 od 0:00 mění usnesení vlády ze dne 16. října 2020 č. 1049 (pracovně lékařské
prohlídky):
o Podrobnosti viz usnesení
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1291.pdf

-

Na základě usnesení vlády č. 1292 ze dne 7. prosince 2020 se s účinností ode dne 10.
prosince 2020 od 0:00 upravuje krizové opatření o pracovní povinnosti studentů:
o Podrobnosti viz usnesení
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv201207-1292.pdf

Ministerstvo zdravotnictví
-

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020 (č. j.
MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 0:00 do
odvolání následující omezení:
o

o

zakazuje se pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének, a to:
 ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
 v prostředcích veřejné dopravy,
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti,
 na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné, aby určitel použil jako ochranný prostředek dýchacích
cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od
žáků nebo studentů.
Zákaz se se nevztahuje na:
 děti do dvou let věku,
 děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v
dětské skupině,
 žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové
nástroje),
 ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné
prostory) v internátě a domově mládeže,
 školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
 školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
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žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle §
16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální
a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a
žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového
vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro
seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s
cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
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sportovce nebo cvičící osoby:
 v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních
prostorech,
 ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době
sportovní činnosti a přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy, pokud konají tyto sportovní
činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a
rozhodčích účastnících se těchto činností,
 ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti
a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy, která pro ně není výkonem zaměstnání či podnikatelské
činnosti, pokud sportovec či sportovci v případě individuálních
sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních sportů,
absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, který není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná
o pravidelnou a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu
na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat
pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho
antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí pro
osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a
léčebných bazénů a saun.

S účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2020, č. j. MZDR 15757/202042/MIN/KAN.
https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-noseniochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020 (č. j.
MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN) platí s účinností ode dne 18. prosince 2020 do 15. ledna
2021 pravidla pro antigenní testování:
o Podrobnosti viz opatření
o https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Mimoradne-opatreni-antigennitestovani-obyvatel-s-ucinnosti-od-18-12-2020-do-15-1-2021.pdf

10. prosince 2020
Vláda
-

Na základě usnesení vlády č. 1294 ze dne 10. prosince 2020 se prodlužuje nouzový stav do
dne 23. prosince 2020 a stanovuje se, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového
stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v
rozsahu, v jakém byla přijata.
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/nouzovy-stav-1294.pdf

-

Na základě usnesení vlády č. 1295 ze dne 10. prosince 2020 se:
o mění doba účinnosti usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202, usnesení vlády
ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263, usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 a
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usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, že se jejich účinnost prodlužuje do
dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.;
mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290 tak, že:
 v bodě I.2 písmeno c) zní: „c)užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností
v souvislosti s užitím lyžařských tratí; tím není dotčeno užití lanových drah
jejich provozovateli nebo veřejností pro jiné účely dopravy osob nebo pro
účely přepravy zboží a materiálu“,
 v bodě II.11 písmeno e) zní: „e)zakazuje se prodávat rozlévané nebo na místě
připravované nápoje k okamžité konzumaci,“
 v bodě II.13 písmeno c) zní: „c)zakazuje se provozovat stravovací služby a
prodávat rozlévané nebo na místě připravované nápoje,“
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/krizova-opatreni-1295.pdf
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