Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 13. října 2020 (1)
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

o

o
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
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,



o

o

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
(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,

o

o

o

o

o

o
o
-

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
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.
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

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

o

o

o

o

o

o

o
o
o

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
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;

o
o
-

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

o
o
o

o

o

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
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.
o
-

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,
 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

o
-

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1027 vláda ukládá:
o

o
o
o

o

o

o

-

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

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
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

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,

o

o

o

o

o

o

-

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/6--Poskytovani-soc--sluzeb1028.pdf

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1029 vláda nařizuje:
o

o

o

o
-

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;

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

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
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,
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,






o
o

-

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).
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:
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

