Aktuální opatření a sdělení ke koronaviru – 20. října 2020 (1)
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

o

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
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

o

o

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:
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;
o 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)
o https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/zmenazamestnavatele.pdf

-

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

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

o

-

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

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
(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,



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
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),
 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,












o

o

-

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 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.
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

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)
o

o

-

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
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
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

