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Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí
Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vláda prodlužuje do 30.
dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového
stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30
dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky uděleným jejím usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020.

Mimořádná opatření


Omezení volného pohybu



Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí



Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí platná od 27. dubna



Opatření na státních hranicích



Opatření v oblasti maloobchodu



Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí



Opatření v dopravě



Opatření v sociální oblasti



Opatření v oblasti zdravotnictví



Omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv



Opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti a vězeňské služby

Vláda upravila scénář uvolňování mimořádných opatření, aktuální přehled naplánovaných postupných
kroků
naleznete
na http://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogramuvolnovani-podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-i-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich---180969/.
Pro subjekty, na něž se bude postupné uvolňování mimořádných opatření v oblasti obchodu, služeb,
volnočasových aktivit či školní docházky vztahovat, budou platit přísná hygienická pravidla, jejichž
přehled naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020.

Omezení volného pohybu




Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje
o

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;

vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 omezuje sportování na venkovních sportovištích,
v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto
podmínek:







o

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,

o

společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od
jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

o

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;

vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro trénink sportovců, pro které je sport
výdělečnou činností, aby byla dodržována následující pravidla:
o

trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,

o

na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve
stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,

o

mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,

o

sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), který brání šíření kapének,

o

na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,

o

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,

o

po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek;

vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na sňatečném obřadu, aby byla
dodržována následující pravidla:
o

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,

o

snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

o

účastníci sňatečného obřadu dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou
členů domácnosti a snoubenců

o

po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;

o

tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství;

vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována
následující pravidla:
o

bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

o

v bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální
rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

o

účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,







o

účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,

o

v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné
obřady,

o

duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním
Eucharistie/Večeře Páně a po něm,

o

délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje,

o

bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy
(kliky, lavice apod.),

o

je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor;

o

stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020 nařizuje pro účast na spolkové činnosti, aby byla
dodržována následující pravidla:
o

zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10
osob,

o

mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,

o

bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;

všem osobám se s okamžitou účinností 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

řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od prostoru určeného
pro přepravu osob,

o

dětí do dvou let věku,

o

osob se závažnými poruchami autistického spektra,

o

osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti;

z důvodu omezení volného pohybu je nutné odložit hlasování v doplňovacích volbách do Senátu
Parlamentu České republiky vyhlášených ve volebním obvodu č. 32 rozhodnutím prezidenta
republiky č. 23/2020 Sb., o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky,
které mělo proběhnout ve dnech 27. a 28. března 2020 a 3. a 4. dubna 2020;
o

návrh příslušného zákona, schválený Parlamentem, vyzývá prezidenta republiky, aby termín
doplňovacích voleb do Senátu vypsal tak, aby se obě kola voleb uskutečnila do 30. 6. 2020.

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí


S účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje
zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:
o

a) 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,

o

b) 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),

o

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

o

d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně
oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,

o

e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

o

f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

o

g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,

o

h) v naléhavých mimořádných situacích,

o

přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách
Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní
hranice;



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje 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;



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, že
povinnost oznámit vstup na území České republiky podle předchozího bodu neplatí pro



o

osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h); pro tyto osoby platí povinnost oznámit
vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České
republiky bude delší než 24 hodin,

o

osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g); pro tyto osoby platí povinnost
oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území
České republiky bude delší než 14 dní,

o

občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně
překračují státní hranici; pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České
republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,

o

občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci; pro tyto osoby platí
povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich
vycestování byla delší než 24 hodin,

o

občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako
pracovníci kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací; pro tyto
osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba
jejich vycestování byla delší než 14 dní;

s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje
krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle
bodu 2 nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č.
258/2000 Sb. v délce 14 dnů,
o

orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod
kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci
mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných
karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, že
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 podle bodu III. a že k dosažení účelu
vycestování nepostačuje cesta v rámci území České republiky,



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje
všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky
o

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 poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné
praktické lékařství,
o

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,

o

v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území;



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje, 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;



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje všem
subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, 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.,



s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se nařizuje
občanům České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a), kteří
se repatriují na území České republiky, 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, bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí;



s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje
všem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa
podle bodu I./4., volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou



o

cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a tento výkon,

o

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,

o

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

o

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

o

cest zpět do místa svého bydliště,

o

pohřbů.

Informace naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Cestování v době koronaviru - zrušení zájezdu a další informace v souvislosti s cestovním ruchem na
stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí platná od 27. dubna






Vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří nemají na území České
republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; to neplatí pro rodinné příslušníky ve
smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanů České republiky nebo občanů Evropské
unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky,
o

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),

o

je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

o

pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo studia
v České republice pravidelně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou ze
sousedního státu,

o

pro pracovníky mezinárodní dopravy,

o

pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

o

pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,

o

v naléhavých mimořádných situacích,

o

pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky prokazatelně za účelem
výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží potvrzení o
absolvování testu podle bodu IV./1.,

o

pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území České republiky za účelem výkonu
ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o absolvování testu
podle bodu IV./1.,

o

pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem;

vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem osobám podle bodu 1 písm. a). až h), 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; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě 1
o

písm. a), pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

o

písm. b), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo
pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

o

písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 14
dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,

o

písm. d), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené
v bodě 8; potvrzení o absolvování testu nemusí předkládat pracovníci ve zdravotních a
sociálních službách, základních složkách integrovaného záchranného systému, nebo
pracovníci subjektu kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území České
republiky nebude delší než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat
zemědělci hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území České republiky
nebude delší než 24 hodin,

o

písm. h), pokud doba jejich pobytu na území České republiky nebude delší než 24 hodin nebo
pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.;

vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
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 podle bodu IV./1., 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
o

za účelem výkonu práce nebo studia v sousedním státě pravidelně překračují státní hranici,
pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje podmínky uvedené v bodě 8;
potvrzení o absolvování testu 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,

o

vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování nebyla delší než
24 hodin,

o

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 zahraniční pro tyto
případy musí být doplněn nótou zastupitelského úřadu cílové země,

o

hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraniční, pokud doba jejich vycestování
nebyla delší než 24 hodin,

o

vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich vycestování nebyla
delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního pracovníka dle písmene a);



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle
bodů 2 a 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních
případech osob spadajících pod kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury,
diplomati a úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o
jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem osobám, které od 27. dubna 2020 00:00 hod. vstoupily na území České republiky
o

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 poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství,
nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru
všeobecné praktické lékařství,

o

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;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i) zajistit, aby osoby, které vstupují
za účelem ekonomických aktivit na území České republiky, dodržovaly pravidla pro kritické
zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí
krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1. písm. f), zajistit, 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.;


vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole předkládají potvrzení o
absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice do České republiky předložili potvrzení
o absolvování testu podle bodu IV./1., a poté při každém dalším překročení státní hranice do České
republiky, které nastane po 14 dnech po předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
předkládali potvrzení o absolvování testu, které není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden test
podle bodu IV./1.;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem osobám podle bodu I./1 písm. j) absolvovat následný test podle bodu IV./1. mezi 10. a 14.
dnem po vstupu;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem osobám podle bodu I./1. písm. j) jejichž vstup je považován za nezbytný, lze umožnit vstup i
bez předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.; nezbytnost potvrzuje ministr
gesčně příslušný za dané odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test podle bodu IV./1. do 24
hodin po vstupu na území České republiky;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle výjimky uvedené v
bodě I./1. písm. j) zajistit těmto cizincům
o

ubytování po celou dobu jejich pobytu na území České republiky,

o

lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou dobu jejich
pobytu na území České republiky, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna jinak,

o

jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a
pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání nelze využít veřejnou
hromadnou dopravu,

o

návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území České republiky;



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
občanům České republiky, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem a
jejich rodinným příslušníkům uvedeným v bodě I./1. písm. a), kteří se repatriují na území České
republiky, 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,



vláda nařizuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
osobám podle bodu I./1. písm. j) předem oznámit datum a způsob vstupu na území České
republiky dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí, a po překročení
státních hranic České republiky k cestě do místa ubytování nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu
a taxislužbu;



vláda zakazuje s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového
stavuvšem osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa
podle bodu I./4. a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) a j), volný pohyb na území celé České
republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu nejdéle 14 dní ode dne vstupu
na území České republiky, s výjimkou:
o

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,

o

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,

o

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

o

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

o

cest zpět do místa svého bydliště,

o

pohřbů;



vláda stanoví



že potvrzením o absolvování testu se rozumí doklad vydaný lékařem nebo orgánem ochrany
veřejného zdraví potvrzující, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem, který není starší než 4 dny; test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;



že naléhavou mimořádnou situací dle bodu I./1. písm. h) se rozumí:



o

přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému, včetně horské služby a
ostatních složek integrovaného záchranného systému,

o

převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy, převoz a průvoz
sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,

o

podstoupení zdravotnických zákroků nebo lékařských prohlídek,

o

plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního orgánu, výkon
soudního rozhodnutí, nebo jiné úřední jednání či využívání nezbytných finančních a
poštovních služeb,

o

vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí, včetně aut na
letištích,

o

nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopní se o sebe sami postarat,
výkonu práva, péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění nezbytné péče o zvířata,

o

účast na pohřbech či svatbě,

o

jiné humanitární situace;

přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo od ní odvozeného
oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu; přerušením začíná běžet doba nová;

Opatření na státních hranicích


Od 14. března 2020 00.00 hodin byla až do 24. dubna 2020 23.59 znovuzavedena vnitřní ochrana
hranic s Německem a Rakouskem a vzdušná vnitřní hranice;



státní hranice se Slovenskem a s Polskem jsou uzavřeny z iniciativy těchto zemí;



překročení státních hranic pro tranzitní dopravu a osoby s výjimkou ze zákazu je povoleno jen na
vybraných hraničních přechodech a na letištích Václava Havla Praha a Praha-Kbely;



k plnění úkolů Policie ČR povolala vláda vojáky v činné službě a příslušníky Celní správy ČR;
rozhodnutím vlády z 9. dubna 2020 se počet vojáků v činné službě zvyšuje z původních 2 096 na
nanejvýš 4 096, a to na nezbytnou dobu po dobu trvání nouzového stavu;



povolení k zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti a krátkodobého schengenského víza za
účelem zaměstnání, které byly vydány přede dnem vyhlášení tohoto opatření a jejichž platnost
uplyne maximálně 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí
uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu;
o



toto opatření platí za podmínky, cizinec bude mít po dobu platnosti nařízení platný
pracovně-právní vztah se zaměstnavatelem v ČR;

s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že platnost povolení k zaměstnání a povolení a
víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k
zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po
skončení nouzového stavu.
Informace Ministerstva vnitra k cestování a překračování hranic.

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb


Vláda s účinností od 24. dubna od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hod. zakazuje



maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou:
o

prodeje potravin,

o

prodeje pohonných hmot,

o

prodeje paliv,

o

prodeje hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,

o

lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,

o

prodeje malých domácích zvířat,

o

prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata,

o

prodeje brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,

o

prodeje novin a časopisů,

o

prodeje tabákových výrobků,

o

služeb prádelen a čistíren, nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu,

o

oprav silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,

o

odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

o

prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,

o

provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,

o

prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,

o

pokladního prodeje jízdenek,

o

lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně rehabilitační péče
hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,

o

provozování pohřební služby,

o

prodeje květin,

o

provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce,
zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,

o

prodeje textilního materiálu a textilní galanterie,

o

servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky,
přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,

o

realitního zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,

o

vedení daňové evidence,

o

zámečnictví, oprav, údržby a instalací strojů a dalších výrobků pro domácnost,

o

provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských
pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,

o

myčky automobilů,

o

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,

o

hobbymarketů, prodejen stavebnin a stavebních výrobků a železářství,

o

prodeje a servisu jízdních kol,

o

sběru a výkupu surovin a kompostáren,

o

prodeje nových a ojetých silničních vozidel,

o

řemeslných oborů s výjimkou provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele
služby s povrchem těla zákazníka (např. holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra),

o

pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané
provozovny;



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);



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



provoz heren a kasin,



provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče
taxislužby,



přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť;



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:
o

osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

o

cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na
území České republiky,

o

osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného zdraví karanténu,

o

osobám ohroženým domácím násilím;



Vláda s účinností od 24. dubna od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hod. nařizuje, že zákaz
maloobchodního prodeje se nevztahuje na



činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona



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;



farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště, pro které se nařizuje, aby byla dodržována následující
pravidla:
o

neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci,

o

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

o

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

o

umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

o

zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání
plateb od zákazníků,

o

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



Vláda s účinností od 24. dubna od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hod. nařizuje, aby



v provozovnách, jimž je povolen provoz, byla dodržována následující pravidla



o

aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m,

o

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,

o

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,

o

zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání
plateb od zákazníků,

o

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;

prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
o

je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,

o

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);



s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze u
zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit
čestným prohlášením



o

zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o

posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb.
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů;

s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. byl pozastaven prodej jízdních dokladů průvodčími ve
vlacích Českých drah, cestující bez jízdních dokladů budou vyzváni k jejich zakoupení
elektronickou cestou, a pokud to nebude možné, budou cestující přepraveni i bez jízdního dokladu.

Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí


S účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní
přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a při akcích
pořádaných těmito školami;



s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní
přítomnost studentů na výuce a zkouškách 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), ve znění
pozdějších předpisů; zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy
knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní
přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:
o

na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,



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,

o

na klinické a praktické výuce a praxi;

student smí zúčastnit uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při
splnění následujících podmínek:
o

je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu

o

onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),

o

u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek
zajistí vysoká škola,

o

nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,

o

poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
v období předchozích dvou týdnů;



s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém
vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a při akcích pořádaných těmito školami;



s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda zakazuje 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 podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů;



s účinností od 24. dubna 2020 od 0.00 hodin do 27. dubna 0.00 hodin vláda 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 podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.



vláda 15. března 2020 nařídila krajským hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy, že musí v
případě potřeby zajistit školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž
zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů
zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými
nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové
skupině může být nanejvýš 15 dětí;



o

od 24. března 2020 se zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let 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;

o

14. dubna 2020 vláda nařídila, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let se
vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České
republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení;

o

17. dubna 2020 vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva financí, kterým se
povinnost zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let vztahuje i na děti,
jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy nebo ve
Finančním analytickém úřadu;

státní maturitní zkoušky se uskuteční nejdříve tři týdny po opětovném otevření škol, a to tak, že:
o

proběhne jen didaktická část bez písemné části z českého a cizího jazyka,

o

výsledky maturitních zkoušek se budou vyhodnocovat přímo na školách,

o


jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou v nezměněné formě nejdříve za dva týdny
po opětovném otevření škol,
o



pokud by nedošlo k otevření škol do 1. června, bylo by maturitní vysvědčení stanoveno na
základě známek posledních tří vysvědčení s možností komisionálního přezkoušení;

uskuteční se pouze jediné kolo s možnými náhradními termíny;

Parlamentem prošel vládou navržený zákon, který v reakci na mimořádnou situaci v souvislosti
s pandemií COVID-19 zohledňuje případné negativní dopady situace na vysokoškolské studenty
z hlediska délky studia či přiznávání stipendií:
o

vysoké školy mohou zkrátit nebo prodloužit akademický rok,

o

mohou stanovit nové podmínky přijímacího řízení, vypsat nové termíny přijímacích zkoušek
nebo je celé zorganizovat distanční formou,

o

pokud přijatý uchazeč o studium nemůže doručit vysoké škole maturitní vysvědčení či jiný
doklad o ukončením předcházejícím studiu, může být na vysokou školu přijat a dokumenty
předložit dodatečně do 45 dnů od zahájení akademického roku,

o

vysoké školy mohou plně využívat distanční formy výuky, a to i při zkouškách nebo plnění
dalších studijních povinností, a to například formou online hovoru,

o

na dálku lze vykonat také státní zkoušky, online však musí být přítomna i komise,

o

současná situace nebude mít vliv na tzv. delší studium a do maximální doby studia se
nezapočítává,

o

u stipendií studentů doktorských studijních programů nad 26 let se rozhodná doba prodlužuje
o dobu, po kterou bylo studium omezeno,

o

kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty mohou jednat i hlasovat distančně

o

pokud některému z orgánů vysoké školy či fakulty končí funkční období do 120 dnů od
začátku nouzového stavu, bude automaticky prodlouženo do 120 dne od jeho ukončení.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Opatření v dopravě


S účinností od 14. března 2020 00.00 hodin je zakázáno všem dopravcům v mezinárodní silniční
osobní dopravě zajišťované vozidly s obsaditelností nad 9 osob přepravovat cestující přes
hranice České republiky;



od stejného data platí stejný zákaz i pro dopravce v mezinárodní drážní osobní dopravě a pro
dopravce v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě;



v rámci obchodní letecké dopravy cestujících, při níž je překračována hranice České republiky, mají
dopravci zakázáno využívat jiná letiště než mezinárodní veřejné Letiště Václava Havla v PrazeRuzyni;



tato opatření neplatí pro návrat českých občanů a cizinců s trvalým nebo přechodným pobytem nad
90 dnů v České republice do České republiky, pro dopravu prázdných autobusů, prázdných
vlakových souprav a prázdných plavidel bez cestujících zpět do ČR nebo zpět mimo ČR;



výjimku z tohoto opatření může udělit ministr dopravy;



až do odvolání se ruší zákaz jízdy kamionů nad 7,5 tuny na českých silnicích a dálnicích
v neděli a ve státní svátky;



všem provozovatelům veřejné dopravy se doporučuje dezinfikovat místa, kterých se lidé často
dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé
jízdě;



zákaz platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jenž dosud
usnesením vlády platil do 1. dubna, se s účinností ode dne 2. dubna 2020 prodlužuje po dobu trvání
nouzového stavu.

Podrobné informace Ministerstva dopravy

Opatření v sociální oblasti


Po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru SARS CoV-2
byla uložena pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých
škol v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo v
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální
patologii, právo nebo speciální pedagogiku s cílem zajistit poskytování péče v zařízeních sociálních
služeb;
o







konkrétní pracovní povinnost bude vláda ukládat v součinnosti s hejtmany a primátorem
hlavního města Prahy;

všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v
pobytové formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
o

nezletilých uživatelů sociálních služeb,

o

uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

o

uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění;

s účinností od 28. března 2020 se nařizuje 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
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
pro nemocné s nemocí covid-19, 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 jinými zaměstnanci a osobami
pobývajícími v jejich 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,

o

celé znění nařízení je k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví;

s účinností od 14. dubna se všem osobám, vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v
zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby v pobytové formě
sociálních služeb 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,
(zdravotnický pracovník) nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (pracovník sociálních služeb)
nařizuje v případě, že zjistí, že byly v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno
onemocnění covid-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (rizikový kontakt), aby
o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele – poskytovatele sociálních služeb;




všem poskytovatelům sociálních služeb se nařizuje:
o

v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních služeb, který v jeho
rámci poskytuje zdravotní služby nebo základní činnosti při poskytování sociálních služeb,
měl rizikový kontakt, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce daným zdravotnickým
pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb nezbytný pro zajištění poskytování
sociálních nebo zdravotních služeb tímto poskytovatelem,

o

pokud výkon práce zdravotnickým pracovníkem nebo pracovníkem sociálních služeb, který
měl rizikový kontakt, není nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních
služeb tímto poskytovatelem, informovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví,
který nařídí zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb karanténní
opatření,

o

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 3.
Poskytovatel sociálních služeb neprodleně oznámí výkon práce uvedeným pracovníkem
místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;

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:
o

pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu, nebo třídy FFP2 v
případě nedostupnosti třídy FFP3 po dobu 14 dnů,

o

pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 6 hodin,

o

pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele sociálních služeb
místnost bez přítomnosti jiné osoby,

o

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,

o

pracovník omezí pohyb po zařízení poskytovatele sociálních služeb na nezbytně nutnou míru,

o

pracovník si každý den bezprostředně před zahájením výkonu práce změří tělesnou teplotu a
sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a případné zdravotní potíže
nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,

o

pracovník podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-PCR
vyšetřením na SARS-CoV-2,

o

pracovník podstoupí za 10 dnů od rizikového kontaktu rapid test z kapilární krve na
přítomnost IgM a IgG protilátek,

o

v případě negativního výsledku obou vyšetření pracovník pokračuje ve výkonu práce a za 14
dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na

SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG
protilátek,
o

v případě negativního výsledku obou vyšetření pracovník nadále vykonává práci v
normálním režimu práce;



v případě, že v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u zdravotnického pracovníka nebo
pracovníka sociálních služeb zjištěny jakékoli známé klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo
některý z provedených testů bude mít pozitivní výsledek, nařizuje se poskytovateli sociálních služeb
informovat místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí zdravotnickému
pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních služeb karanténní opatření;



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;



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 30. března 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;



všem poskytovatelům sociálních služeb uvedeným v bodu 1 se nařizuje s účinností ode dne 30.
března 2020, aby osoby, které přijmou za účelem poskytování sociálních služeb v jejich zařízeních,
umístili po dobu 14 dnů od jejich přijetí do samostatného pokoje;



s platností od 16. března 2020 po dobu trvání nouzového stavu se všem poskytovatelům sociálních
služeb, kteří provozují denní stacionář, nařizuje pozastavit činnost těchto zařízení; v nezbytně
nutných případech a nezbytně nutné míře musí klientům zajistit ve spolupráci s obcemi poskytnutí
jiné vhodné sociální služby;



osoby, kterým jsou poskytovány sociální služby registrovanými poskytovateli sociálních služeb, mají
po dobu trvání nouzového stavu nařízen zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, v němž
jsou tyto sociální služby (tj. domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem) poskytovány;



od 18. března se nařizuje registrovaným poskytovatelům sociálních služeb podle zákona o sociálních
službách (centra denních služeb, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny) přerušit poskytování těchto služeb po dobu
trvání nouzového stavu;



poskytovatelům sociálních služeb se nařizuje přerušit poskytování sociálních služeb na základě
uzavřené smlouvy s uživatelem dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zároveň
přerušit poskytovat služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu;



poskytovatelům sociálních služeb se nařizuje poskytnout služby v nezbytné míře s cílem zajištění
ochrany života a zdraví osob;



hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy se nařizuje zajistit poskytnutí jiné vhodné sociální
služby, popřípadě poskytování jiné formy péče v nezbytně nutné míře, a to pouze v případech
bezprostředního ohrožení života a zdraví uživatelů sociální služby, a to ve spolupráci s obcemi, ve
kterých mají tito uživatelé skutečný pobyt;



hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy se ukládá, aby bez zbytečného odkladu zajistili ve
spolupráci se starosty obcí s rozšířenou působností systém péče pro osoby bez přístřeší a osoby
vykázané z důvodu domácího násilí, u nichž bylo diagnostikováno onemocnění covid-19 a nebyly
hospitalizovány nebo jim byla nařízena karanténa,
o

obce s rozšířenou působností mají pro tyto osoby zajistit ubytovací kapacity, jejich provoz,
zásobování i ostrahu,

o

hejtmani a primátor hlavního města Prahy mají povinnost informovat Ministerstvo
zdravotnictví o zajištění těchto objektů a jejich kapacitě a průběžně o jejich obsazenosti;



osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá
obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;



starostům obcí se nařizuje povinnost zajistit osobám starším 70 let pomoc při zvládání základních
životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků;



v režimu legislativní nouze byl schválen návrh mimořádného zákona, který po dobu trvání
nouzového stavu upravuje zákon o nemocenském pojištění, a to tak, že





o

prodlužuje dobu vyplácení ošetřovného na dobu trvání mimořádného opatření vlády o
zákazu školní docházky,

o

mění maximální věkovou hranici pro přiznání nároku na ošetřovné tak, že se bude nově
týkat dětí mladších 13 let,

o

rozšiřuje vyplácení ošetřovného i na péči o zdravotně hendikepované osoby ve společné
domácnosti, a to bez věkového omezení, pokud došlo k uzavření zařízení určeného pro péči o
ně,

o

přičemž ošetřovné může být vyplaceno i zpětně;

vláda navrhla a v Parlamentu prosadila návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní
sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020,
který má v době vyhlášené karantény zjednodušit administrativu zejména při dokládání trvání nároků
a plnění ohlašovacích povinností pro nároky na některé nepojistné sociální dávky, a to přídavek
na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči,
o

všichni, kteří pobírají tyto dávky, nemusí v případě trvání mimořádných opatření pro 2. a 3.
čtvrtletí dokládat příjmy a u příspěvku na bydlení nemusí nyní dokládat náklady na bydlení,

o

při stanovení výše a výplaty dávek na 2. a 3. kalendářní čtvrtletí roku 2020 se bude vycházet
z údajů o příjmech a nákladech, které byly doloženy pro nárok na výplatu a výši
uvedených dávek na 1. čtvrtletí roku 2020,

o

pokud se během platnosti mimořádných opatření lidem pobírajícím tyto dávky změnily
příjmy nebo se zvýšily náklady na bydlení a mají nárok na zvýšení dávky, můžou tyto změny
doložit, jakmile to bude možné,

o

dochází ke zjednodušení administrativy tím, že příjemci dávek mohou posílat žádosti a další
podklady elektronickou formou bez zaručeného podpisu a Úřad práce ČR bude rovnou
vydávat oznámení nebo rozhodnutí ve věci,

o

tyto změny budou platit pouze během trvání nouzového stavu;

v režimu legislativní nouze byly připraveny a přijaty i změny zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:
o

nově bude možné se registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line a také na
jakémkoliv úřadu práce, a nikoliv jen v místě trvalého bydliště,

o

lidé v evidenci Úřadu práce ČR již nebudou muset dokládat potvrzení od lékaře o nemoci
neprodleně, nově budou mít k dispozici až tři dny.

Informace Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociální služeb i k pracovněprávním
vztahům.
Informace Ministerstva práce a sociálních věcí k poskytování sociálních služeb.

Opatření v oblasti zdravotnictví


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 vláda ukládá pracovní povinnost žákům a studentům
o

pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na
lékařských fakultách veřejných vysokých škol,

o

pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné vysoké škole,

o

pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké škole,

o

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,

o

všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů
navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové
psychologie navazujícího na bakalářský program;



vláda ukládá všem orgánům ochrany veřejného zdraví, všem poskytovatelům zdravotnické
záchranné služby a poskytovatelům zdravotních služeb (Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice
v Motole, Nemocnice Na Homolce, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice
v Praze, Nemocnice České Budějovice a. s., Fakultní nemocnice Plzeň, Karlovarská krajská
nemocnice a. s., Krajská zdravotní a. s., Krajská nemocnice Liberec a. s., Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Fakultní
nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní
nemocnice Ostrava, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.) využívat na svém území pracovní povinnost
těchto osob a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru;



vláda ukládá hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k
výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby, a to na základě
konkrétního požadavku dotčených subjektů, 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;



vláda ukládá vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku
těchto žáků a studentů sestavit seznamy žáků a studentů a tyto zaslat místně příslušnému
hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy;



vláda ukládá všem subjektům využívajícím tyto studenty a žáky 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;



s platností od 16. března 2020, 00.00 hod. se nařizuje, že není u zaměstnanců potřeba provádět
periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění
pozdějších předpisů;



s platností od 2. dubna 2020 byl zrušen plošný zákaz vývozu léčivých přípravků z České republiky,
Ministerstvo zdravotnictví vydalo nový seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí
mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv;



s účinností od 16. dubna 2020 od 0.00 hod se všem poskytovatelům zdravotních služeb nařizuje
zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s
výjimkou:





o

přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek specifikovaných
níže,

o

návštěv nezletilých pacientů,

o

návštěv pacientů s omezenou svéprávností,

o

návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění;

všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí osoby při porodu
ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
o

třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

o

porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním
zařízením,

o

bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

o

třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

o

třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění
covid-19,

o

třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání
improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje);

všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se
nařizuje následující omezení provozu:
o

ubytování pacientů bude umožněno pouze v jednolůžkových pokojích, a to s výjimkou
společného ubytování pacienta s jeho průvodcem, pokud jsou členy společné domácnosti,

o

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,

o

skupinové léčebné procedury se budou konat za účasti nejvýše 5 osob (včetně zdravotnického
nebo jiného pracovníka poskytovatele),

o

poskytnout ubytování lze pouze pacientům za účelem poskytnutí lázeňské léčebně
rehabilitační péče a jejich průvodcům;



všechna zařízení akutní lůžkové péče v České republice mají povinnost vyčlenit kapacitu lůžek pro
pacienty s nemocí covid-19 včetně zabezpečení nezbytného personálu a zajištění odpovídajících
bezpečnostních podmínek;



S účinnosti od 3. dubna 2020 se všem lékařům zakazuje předepisovat léčivý přípravek
PLAQUENIL 200MG TBL FLM 60, registrační číslo 25/209/00-C; tento zákaz se nevztahuje na
o

lékaře se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie a klinická imunologie,
dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie,

o

lékaře se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská
dermatovenerologie, dětská revmatologie nebo korektivní dermatologie,

o

lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie, jde-li o
předepisování pro již rozléčené pacienty v indikaci léčba sarkoidózy (D86),

o

lékaře se zvláštní odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru dětská
pneumologie a ftizeologie, jde-li o předepisování pro již rozléčené pacienty v indikaci léčba
intersticiálních plicních nemocí (J84),

o

předepsání na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče pacientům s onemocněním
covid-19;



s účinnosti od 3. dubna 2020 se všem veterinárním lékařům zakazuje předepisovat humánní
léčivý přípravek PLAQUENIL;



s účinnosti od 3. dubna 2020 se všem lékařům se specializovanou způsobilostí v oborech alergologie
a klinická imunologie, dermatovenerologie, infekční lékařství nebo revmatologie, nebo se zvláštní
odbornou nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oborech dětská dermatovenerologie, dětská
revmatologie nebo korektivní dermatologie zakazuje předepisovat léčivý přípravek PLAQUENIL
v jiných terapeutických indikacích, než jaké jsou uvedeny v platném souhrnu údajů o přípravku
o



s účinnosti od 3. dubna 2020 se všem lékařům s povolenou výjimkou zakazuje předepisovat léčivý
přípravek PLAQUENIL na dobu léčby delší než 2 měsíce nebo více než 2 balení;
o



tento zákaz se nevztahuje na předepsání na elektronický recept nebo recept v listinné podobě
lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru revmatologie nebo se zvláštní odbornou
nebo zvláštní specializovanou způsobilostí v oboru v dětská revmatologie pro již rozléčené
pacienty v indikaci Sjögrenův syndrom s extraglandulárními manifestacemi (M350),
Nediferencované nebo smíšené onemocnění pojiva (M358), Překryvné syndromy mezi
nemocemi pojiva (M351) nebo Dermatomyositida (M33);

při předepisování léčivého přípravku PLAQUENIL se nařizuje vždy uvést hlavní diagnózu;

s účinnosti od 3. dubna 2020 se všem farmaceutům zakazuje vydat léčivý přípravek
PLAQUENIL, pokud
o

není na lékařském předpisu uvedena odbornost předepisujícího lékaře,

o

není uvedena hlavní diagnóza vážící se k předepisovanému léčivému přípravku,

o

neodpovídá odbornost předepisujícího lékaře odbornosti uvedené ve výčtu výjimek,

o

je předepsán v jiné terapeutické indikaci, než jaká je uvedena v platném souhrnu údajů o
přípravku nebo v uvedených výjimkách,

o

vydat více než 2 balení léčivého přípravku PLAQUENIL;



tento zákaz se nevztahuje na výdej na žádanku pro použití při poskytování lůžkové péče
pacientům s onemocněním covid-19;



léčivý přípravek PLAQUENIL předepsaný přede dnem 23. března 2020 lékařem uvedeným mezi
výjimkami lze vydat po dobu platnosti lékařského předpisu, nejedná-li se o opakovací recept, i pokud
na lékařském předpisu není uvedena hlavní diagnóza;



všichni lékaři, zubní lékaři a farmaceuti a všichni zaměstnanci spadající pod zákon o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících mají povinnost v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u
které bylo potvrzeno onemocnění covid-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků,
mají povinnost o tomto rizikovém kontaktu bezodkladně informovat svého zaměstnavatele –
poskytovatele zdravotních služeb,
o

poskytovatel zdravotních služeb u zdravotnických pracovníků, jejichž výkon práce není
nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb, nařídí karanténu,

o

poskytovatel zdravotních služeb u zdravotnických pracovníků, jejichž výkon práce je
nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb a nemají klinické příznaky nemoci
covid-19, zajistí těmto pracovníkům výkon povolání za přísných bezpečnostních
opatření stanovených nařízením ministra vnitra a tuto skutečnost oznámí místně příslušnému
orgánu ochrany veřejného zdraví;









všem poskytovatelům akutní lůžkové péče se nařizuje
o

vyčlenit za účelem zabránění šíření infekčního onemocnění covid-19 uvnitř zdravotnického
zařízení na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro
provedení třídění (triáže) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně
pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou,

o

zpracovat metodiku, která stanoví pravidla pro třídění pacientů z hlediska dalšího
poskytování zdravotních služeb a která bude zaměřená na identifikaci pacientů s podezřením
na onemocnění či s prokázaným onemocněním covid-19, a dále pravidla pro poskytování
zdravotních služeb těmto pacientům,

o

zajistit třídění (triáž) všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení v souladu
s touto metodikou,

o

vyčlenit ve zdravotnickém zařízení prostory, které budou určeny pro poskytování
zdravotních služeb pacientům s podezřením na onemocnění covid-19 či s prokázaným
onemocněním covid-19,

o

zřídit dispečink osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich
zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování;

všem poskytovatelům akutní lůžkové péče s účinností od 24. března od 18 hodin se nařizuje
o

aby každý den do 10:00 hod. o každém pacientovi s onemocněním covid-19, který byl v
lůžkové péči daného poskytovatele v předchozím dni, 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.,

o

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),

o

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);

všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 2020
nařizuje pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze
onemocněním covid-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení
neprodleně všechny změny v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných
míst pro pacienty s onemocněním covid (covidpozitivní pacienti; C+) a pro pacienty bez onemocnění
covid (covid negativní pacienti; C-), a to ve struktuře:
o

lůžka s extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO),

o

lůžka s umělou plicní ventilací (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a
jednotkách intenzivní péče pro dospělé,

o

lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT),

o

lůžka s intermitentní náhradou funkce ledvin (IRRT),

o

lůžka bez umělé plicní ventilace (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a
jednotkách intenzivní péče pro dospělé,

o

standardní lůžka s kyslíkem;

všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 2020
nařizuje pro účely sledování a řízení aktuálního stavu kapacit intenzivní péče ve vztahu k nákaze
onemocněním covid-19 hlásit Ministerstvu zdravotnictví za každé zdravotnické zařízení
neprodleně všechny změny v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických

pracovníků, kteří jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání onemocnění
covid-19;


všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče se s účinností ode dne 9. dubna 2020
nařizuje, aby tato hlášení zadávali prostřednictvím rozhraní „Online dispečink intenzivní péče“,
které je dostupné na adrese: https://dip.mzcr.cz/, zabezpečený přístup obdrží od Ústavu
zdravotnických informací a statistiky ČR;



hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy se s účinností ode dne 24. dubna 2020 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 to operativně podle potřeby
vyvolané aktuální epidemiologickou situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny;



všem registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a
praktické lékařství pro děti a dorost se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje, aby u osob, kterým
byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním covid-19, karanténu ukončili
po splnění všech následujících klinických a laboratorních kritérií:



o

uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené karantény,

o

nepřítomnost klinických příznaků onemocnění covid-19 po uplynutí 14 dnů od nařízení
karantény; osoba je afebrilní (teplota < 37,0 °C) a bez zdravotních potíží dosud známých pro
covid-19, které nelze vysvětlit jiným onemocněním (kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma,
ztráta chuti a čichu),

o

provedení krevního testu na přítomnost protilátek – RAPID testu (dále jen „RT“) nebo PCR
testu výtěru z horních cest dýchacích (dále jen „PCR test“) nejdříve za 14 dnů od nařízení
karantény; nebyl-li osobě proveden PCR test, je poskytovatel povinen provést RT nebo jeho
provedení zajistit po předchozí domluvě u jiného poskytovatele zdravotních služeb,

o

negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v RT nebo PCR testu (v případě
pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG rozhodne o ukončení
karantény výsledek PCR testu);

krajským hygienickým stanicím se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje v případě osob, které
nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost,
o

ukončit jim karanténu při splnění kritérií nebo

o

podle místní příslušnosti určit poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu ukončí;



všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství
pro děti a dorost, kteří provádějí odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2
formou RAPID testu, se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje, aby provedli zaznamenání data a
výsledku provedeného testu, a to prostřednictvím elektronické žádanky, která je dostupná v
technickém prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů a na
adresách:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni
a
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka, doplněných o specifické přístupové
odkazy do technického prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních
registrů, které jsou rozesílány Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy
elektronické pošty poskytovatelů zdravotních služeb, uvedené v Národním registru poskytovatelů
zdravotních služeb;



všem poskytovatelům zdravotních služeb a krajským hygienickým stanicím ukončujícím karanténu
se s účinností od 22. dubna 2020 nařizuje poučit osobu, které je karanténa ukončována, o nutnosti i
nadále sledovat svůj zdravotní stav a dodržovat základní hygienická pravidla;



všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností místně
příslušných krajských hygienických stanic, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby s

poskytovateli zdravotních služeb zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice
infekčního onemocnění covid-19 a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné služby
a Armády České republiky,
o



krajským hygienickým stanicím se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů prostřednictvím
odběrných míst nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění covid19. KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob s příznaky
onemocnění covid-19 i osob bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má
laboratorně potvrzenou diagnózu covid-19,
o



všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací
Centrálnímu řídícímu týmu covid-19 v rozsahu čl. I mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví č. j. MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3. dubna 2020 a metodického opatření č.
j. MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7. dubna 2020;

kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat i prostřednictvím
studentů lékařských fakult, kteří posilují příslušné KHS včetně Tracking Call Center;

krajským hygienickým stanicím se nařizuje odesílat osoby s příznaky onemocnění covid-19 i
osoby bez těchto příznaků, které byly v rizikovém kontaktu s osobou, která má laboratorně
potvrzenou diagnózu covid-19, na odběrná místa k provedení odběru,
o

výběr příslušného odběrného místa určí KHS dle dostupné odběrové kapacity, KHS může
zajistit odběr i prostřednictvím mobilního odběrného týmu v místě pobytu osoby;



všem odběrným místům a mobilním odběrným týmům se nařizuje provést odběr na základě
vydaných žádanek a odebrané vzorky předávat osobám provozujícím laboratoře zajišťující
vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2; KHS ve spolupráci se ZZS se nařizuje
koordinovat distribuci odebraných vzorků do laboratoří na základě dostupných kapacit. KHS a CŘT
může v případě naplnění kapacity laboratoří nařídit redistribuci odebraných vzorků ve spolupráci s
krajskými vojenskými velitelstvími, hasičským záchranným sborem a dalšími složkami
integrovaného záchranného systému;



odběrným místům se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně evidovat počet provedených
odběrů a informovat o své kapacitě prostřednictvím webové aplikace Covid Forms App (https://crtcovid-19-forms.army.cz);



laboratořím se nařizuje průběžně, alespoň dvakrát denně, evidovat aktuální počet požadavků na
vyšetření vzorků na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 prostřednictvím webové aplikace Covid
Forms App (https://crt-covid-19-forms.army.cz),
o

laboratořím se dále nařizuje jednou denně evidovat způsobem podle věty první celkový počet
všech vyšetřených vzorků za předchozí den, celkový počet všech pozitivních výsledků za
předchozí den, počet vzorků indikovaných k vyšetření tím poskytovatelem zdravotních
služeb, v rámci kterého laboratoř poskytuje zdravotní služby;



všem laboratořím se povoluje přebírat pouze vzorky, které jsou schopny vyhodnotit na základě
své vlastní dostupné kapacity do 48 hodin; v případě překročení kapacit se jim nařizuje informovat
CŘT, který bude koordinovat přerozdělení vzorků;



krajským hygienickým stanicím a poskytovatelům zdravotnické záchranné služby se nařizuje
průběžně se seznamovat prostřednictvím webového portálu https://chk.nakit.cz/ s kapacitou
odběrných míst a laboratoří;



registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost se nařizuje indikovat vyšetření na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2
a informaci o indikaci vyšetření předat místně příslušné KHS v souladu s § 62 odst. 1 zákona č.
258/2000 Sb. ve spojení s § 1 odst. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a
šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a
ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.,

o



registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické
lékařství pro děti a dorost následně od KHS obdrží informaci o nejdostupnějším odběrném
místě.

Státní zdravotní ústav upozorňuje na nutnost dodržovat zpřísněné hygienické postupy i při
manipulaci s odpady:
o

domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad,

o

domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním musí odpad před přidáním
do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti, potenciálnímu šíření nákazy kontaktem
s odpadky,

o

speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek,

o

při manipulaci s odpadem by lidé měli dbát na zvýšenou hygienu rukou,

o

odvoz materiálu na sběrné dvory za současné situace není možný,

o

jak postupovat při likvidaci odpadů radí leták Ministerstva životního prostředí.

Omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv


S účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu se ukládá členům
zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně veřejnosti z důvodu
omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání
zastupitelstev územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a
použili ochranné prostředky dýchacích cest, jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének;



s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu se ukládá
územním samosprávným celkům, aby





o

vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I, spočívající v dodržování
odstupů účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry,

o

vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná
práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva;

s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00.00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se územním
samosprávným celkům doporučuje, aby zajistily, pokud je to možné
o

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,

o

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 konání zasedání v otevřeném prostoru;

územním samosprávným celkům se doporučuje, aby tato opatření přiměřeně aplikovaly i při
jednáních svých ostatních kolektivních orgánů.

Opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti


S účinností ode dne 18. března 2020 od 00.00 hodin po dobu trvání nouzového stavu se zakazuje
příslušníkům bezpečnostních sborů vykonávat jinou výdělečnou činnost, kterou vykonávají
podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů;



s účinností od 30. března 2020 se zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury
podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na
zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích
pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb., čerpání dovolené
po dobu nouzového stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;



s účinností od 30. března 2020 se nařizuje všem kritickým zaměstnancům zdržovat se v průběhu
bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby přestávek v práci na jídlo a
oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem s výjimkou
o

cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

o

cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních
služeb danému zaměstnanci,

o

cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

o

kritický zaměstnanec je v těchto případech povinen každou takovou cestu předem oznámit
svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinen svého
zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné;



s účinností od 30. března 2020 se nařizuje všem kritickým zaměstnancům v případě, že zjistí, že
byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění covid-19, bez přiměřených
osobních ochranných prostředků, aby o tom bezodkladně informovali svého zaměstnavatele;



s účinností od 30. března 2020 se nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm.
k) krizového zákona, které provozují prvek kritické infrastruktury, zajistit všem kritickým
zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí zdržovat se na jiném místě než v jejich
bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění
o

základních životních potřeb těchto zaměstnanců,

o

přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,

o

na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o zvířata
chovaná daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec
poskytoval osobně a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu nemůže
řádně vykonávat,

o

na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento
zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu nemůže řádně vykonávat;



s účinností od 30. března 2020 se nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury zajistit
podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí zaměstnanci
mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření;



s účinností od 30. března 2020 se nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury v souvislosti s
rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla:
o

v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový kontakt,
tak rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný pro zajištění
funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje,

o

pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění funkce
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak
dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který
nařídí kritickému zaměstnanci karanténu,

o

pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak
dotčený zaměstnavatel a kritický zaměstnanec postupují podle tohoto usnesení; dotčený
zaměstnavatel oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

o

pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance zjištěny
jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů

bude mít pozitivní výsledek, pak dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný orgán
ochrany veřejného zdraví, který nařídí danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo
izolaci;


s účinností od 30. března 2020 se nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických
příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele
nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel
provozuje, dodržovat tato pravidla:
o

kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14
dnů,

o

kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin,

o

kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

o

kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s
ostatními pracovníky,

o

kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

o

kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu práce
změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a
případné zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,

o

kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RTPCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a
IgG protilátek,

o

v případě negativního výsledku obou vyšetření kritický zaměstnanec pokračuje ve výkonu
práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu s RT-PCR
vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a
IgG protilátek,

o

v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický
zaměstnanec nadále vykonává práci v normálním režimu práce;



s účinností od 30. března 2020 se nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům
zdravotních služeb, aby u kritických zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový
kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce
příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly
karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel dodržují postupy podle tohoto
usnesení a žádné z vyšetření provedených podle tohoto usnesení není pozitivní;



s účinností ode dne 2. dubna 2020 se stanovuje, že subjekty kritické infrastruktury, které jsou
dotčenými zaměstnavateli ve smyslu usnesení vlády ze dne 30. března 2020, mohou určit kritické
zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného
prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti stanovené tímto
nařízením vlády;



novelou nařízení vlády z 9. dubna 2020 se statut prvku kritické infrastruktury uděluje i klíčovým
výrobcům léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky;



s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin se nařizuje nasazení vojáků v činné službě v počtu
300 osob a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí
podpory a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie
nového koronaviru SARS-CoV-2;



byl zřízen Centrální řídící tým COVID-19 jako poradní orgán vlády dočasného charakteru, který
bude mít na starost realizaci projektu tzv. chytré karantény, a byl schválen jeho statut;



krizovým opatřením z 1. dubna 2020 (změněno 14. dubna) se nařizuje přednostní zásobování
Ministerstva vnitra těmto právnickým osobám následujícími výrobky:





o

Gumárny Zubří, akciová společnost, IČ 00012122, Hamerská 9, 756 54 Zubří, výrobek Ochranná maska CM6 - ve všech modifikacích,

o

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., IČ 25355015, Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín,
výrobek - filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích - MOF - 6
kombinovaný, OF - 90 NBC I., OF - 02 NBC II.

o

AVEC CHEM s.r.o., IČ 25271016, Staré Jesenčany 79, 530 02 Staré Jesenčany, výrobek filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích - Universální filtr, filtr
REAKTOR P3 R;

krizovým opatřením z 6. dubna 2020 se nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví
osobními ochrannými prostředky třídy FFP3 těmto právnickým osobám:
o

Moldex/Metric v. o. s., IČ: 25291921, se sídlem Janderova 525, Hylváty, 562 03 Ústí
nad Orlicí,

o

PARDAM, s. r. o., IČ: 25268694, se sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem,

o

REFIL, spol. s r. o., IČ: 48364215, se sídlem Přemilovická 135, Sedlec, 360 10 Karlovy
Vary,

krizovým opatřením z 6. dubna 2020 se nařizuje přednostní zásobování Ministerstva
zdravotnictví osobními ochrannými prostředky Nanologix corporation s. r. o., IČ: 25494546, se
sídlem č.p. 140, 436 01 Český Jiřetín.

Opatření v oblasti vězeňské služby


S účinností od 14. března 2020 od 00.00 hodin jsou po dobu vyhlášení nouzového stavu zakázány
návštěvy obviněných ve vazební věznici, odsouzených ve výkonu trestu ve věznicích a chovanců
v ústavech pro výkon zabezpečovací detence;



s účinností ode dne 16. dubna 2020 od 00:00 hod. se Vězeňské službě České republiky nařizuje
vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených odsouzených
vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním stupni zabezpečení nebo ve středním
a vysokém stupni zabezpečení tak, aby bylo sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u
odsouzených i personálu Vězeňské služby České republiky, s tím, že společně budou ubytováni
odsouzení podle jejich zařazení na pracoviště tak, aby byli odděleně od ostatních odsouzených
společně ubytováni odsouzení, kteří jsou zařazeni na



o

pracoviště s volným pohybem mimo věznici,

o

nestřežená pracoviště

o

pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic,

s účinností ode dne 13. dubna 2020 od 00:00 hod. se Vězeňské službě České republiky nařizuje tato
rozhodnutí vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného opatření, nejpozději však do dne 1.
července 2020.

Ministerstvo spravedlnosti zavedlo řadu další řadu opatření týkajících se rezortu justice.

Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí


Vláda schválila novelu nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se
považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce
užitkových rostlin s tím, že na seznam nakažlivých lidských nemocí byl nově doplněn
koronavirus SARS-CoV-2;



to znamená, že úmyslné šíření nového koronaviru bude nově trestným činem.

Informační linky
Celostátní infolinka
1212
Ministerstvo dopravy
(mimořádná opatření v mezinárodní dopravě)
CZ +420 225 131 810
EN +420 225 131 820
Ministerstvo průmyslu a obchodu
(informace pro podnikatele i spotřebitele)
+420 224 854 444
Ministerstvo zahraničních věcí
(návraty ze zahraničí)
+420 224 183 200
Ministerstvo vnitra
(bezpečnost, hranice, pobyty)
+420 974 815 394
+420 974 815 395
+420 974 815 396
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
+420 778 725 602
+420 771 139 398
Ministerstvo zemědělství
(potravinářství, dotace, prvovýroba, lesní a zahradnické školky)
+420 221 814 595
Ministerstvo financí
(informace k daňovým opatřením)
+420 224 041 111
Ministerstvo kultury
+420 777 458 007

Důležité odkazy
Přehled vládních usesení souvisejících s bojem proti koronaviru
Souhrnné informace o onemocnění covid-19 (denně aktualizováno)
Nejčastějí dotazy a odpovědi podnikatelům a živnostníkům
Co dělat doma s dětmi? Jak s nimi mluvit? Co pomáhá?
Přehled mimořádných opatření ve Sbírce zákonů
Co je to nouzový stav

