AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 13.10.2020
Dne 12. října 2020 schválila vláda následující opatření:
»

školní docházka
– Od středy 14. října do 1. listopadu 2020 dojde k uzavření všech škol s výjimkou
mateřských školek. Výuka bude probíhat distančním způsobem.
▪ vysoké školy
• Výjimkou ze zákazu je účast na zkouškách do 10 osob.
• Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje také na účast na
klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších
zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících
pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a
středních školách.
• Nově se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol,
kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích
zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), a
studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe
podle předchozího bodu. V ubytovacích zařízeních mohou zůstat
také studenti, kteří jsou v karanténě. Další výjimky budou
stanoveny.
▪ střední a vyšších odborné školy a konzervatoře
• Výjimkou ze zákazu jsou školy zřízené při zařízeních pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy; školy zřízené
Ministerstvem spravedlnosti; praktických školy jednoleté a
dvouleté.
▪ základní školy
• Zákaz se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského
zákona (školy pro děti a žáky s postižením) a na školy při
zdravotnickém zařízení.
▪

Od 14. října do 1. listopadu 2020 se zakazuje také provoz středisek volného
času, školních klubů a školních družin. A dále provoz školských
výchovných a ubytovacích zařízení, s výjimkou poskytování ubytování
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▪
–
–

studentů, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a studentů,
jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a
žáků praktických škol jednoletých a dvouletých. V ubytovacích zařízeních
mohou zůstat také studenti, kteří jsou v karanténě. Další výjimky budou
stanoveny.
Zakazuje se rovněž konání škol v přírodě.

V týdnu od 26. října jsou vyhlášeny celostátní prázdniny.
Žáci 1. stupně se dle ministra školství vrátí do školy v pondělí 2. listopadu 2020.

»

uložení pracovní povinnosti žákům a studentům
– K zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a
k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového
stavu je uložena pracovní povinnost žákům a studentům
▪ čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné
lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
▪ pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na
veřejné vysoké škole,
▪ pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné
vysoké škole,
▪ posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých
magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na
vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na
nelékařské zdravotnické povolání a bakalářského nebo pětiletého
magisterského programu jednooborové psychologie,
▪ všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních
programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a
magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na
bakalářský program.
– K zajištění poskytování sociálních služeb a k zajištění poskytování péče v zařízeních
pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu platnosti nouzového stavu je
uložena pracovní povinnost studentům
▪ posledních dvou ročníků středních škol v oborech vzdělání podle přílohy
č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ 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.
– Příkazy k výkonu pracovní povinnosti budou konkrétním osobám doručeny
písemně.

»

ošetřovné
– Ošetřovné zůstává ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Ošetřovné je nyní
možné pobírat na dítě do 10 let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje
roli) po dobu 9 dnů (resp. 16 dnů v případě osamělého rodiče).

–

Další změny v ošetřovném – minimální výše 400 Kč denně, rozšíření doby čerpání
na celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola, a dále také
možnost čerpání ošetřovného také osobami pracujícími na dohodu o provedení
práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění, musí
být nejprve schváleny v legislativním procesu.

»

nošení roušek
– Povinnost nošení roušek od 14. října 2020 rozšířena také na zastávky veřejné
dopravy.

»

uzavření provozoven stravovacích služeb
– Od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020 (konec nouzového stavu) budou uzavřeny
restaurace, kavárny, bary, kluby apod.
– S výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že
poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod.
a 20:00 hod.
– Tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě
provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a
06:00 hod.
▪ Osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a
pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů,
jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat
rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

»

omezení hromadných akcí a volnočasových aktivit
– Od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020 (konce nouzového stavu) omezeny
hromadné akce ve vnitřních i vnějších prostorech na maximálně 6 osob, s
výjimkou:
▪ zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
▪ osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou
činnost,
▪ osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a
je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
– Osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky
této hromadné akce, alespoň 2 metry.
– Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem,
které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti
nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup
alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně
zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
– Zákaz se vztahuje také na:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

bohoslužby a jiné náboženské obřady,
slavnosti, taneční akce, poutě a podobné tradiční akce,
spolkové akce, sportovní akce,
provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a
diskoték,
přehlídky a ochutnávky,
koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení
včetně cirkusů a varieté,
společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti,
s výjimkou mateřských škol,
kongresy a jiné vzdělávací akce, veletrhy,
provoz heren a kasin,
provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např.
tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku,
tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven
a fitness center,
provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun,
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních
služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, návštěvy a prohlídky muzeí,
galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2
vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační
nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

»

svatby a smuteční obřady
– Zákaz konání hromadných akcí se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob
o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě,
resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne.
▪ V tomto případě se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách
stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.
– S účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. se účast na každé z těchto akcí
omezuje na maximálně 30 osob.

»

zákaz pití alkoholu
– Nově bude od 14. října 2020 zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejných
místech.

»

provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
– Od 14. října 2020 platí následující pravidla:
▪ použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno
tak, aby nebyla místy shromažďování osob,

▪
▪

▪

▪

nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro
veřejnost,
provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším
osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách,
rozhlasem apod.,
provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2
metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru
(např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do
prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy,
eskalátory, travelátory, záchody apod.

»

omezení svobody pohybu a pobytu
– S účinností od 14. října 2020 lze do nákupních center, do prodejen a provozoven
služeb vstoupit a pobývat v nich nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že
mezi skupinami je rozestup alespoň 2 metry.
– Toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu ze
společné domácnosti.

»

omezení shromažďovacího práva
– Shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, se může
účastnit celkem nejvýše 500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž
každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének.

»

omezení sociálních služeb a zákaz vycházení
– Sociální služby budou omezeny pouze na poskytování nezbytné peče.
– Všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem), je po dobu trvání nouzového stavu zakázáno
vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální
služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému
ohrožení psychického či zdravotního stavu. Poskytovatelé sociálních služeb mají
povinnost o tomto opatření informovat své klienty a případně též jejich
opatrovníky.

Vláda schválila také návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru na oblast kulturních akcí.
– Novela prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit
vrácení vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli
probíhající epidemii musely být zrušeny.

– Dle návrhu se má zákon vztahovat na kulturní akce s předpokládaným termínem
konání do 31. března 2021. Zákazník pak může do 30. června 2021 požádat pořadatele o
vystavení poukazu na kulturní akci.
– Návrh zákona musí být nyní projednán v legislativním procesu.
Mgr. Dominika Schejbalová

