AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 17.11.2020
Dne 16. listopadu 2020 schválila vláda následující změny:
»

obchody a služby
- Od středy 18. listopadu 2020 začne v obchodech platit omezení počtu zákazníků, kdy
počet zákazníků v prodejně bude limitován velikostí prodejní plochy.
▪ V provozovnách, jejichž provoz není zakázán, provozovatel musí dodržovat
následující pravidla:
• v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník
na 15 m2 prodejní plochy,
• aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech,
než jsou 2 metry,
• zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před
provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a
umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální
rozestupy 2 metry),
• umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především
kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance
i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
• zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně,
popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně;
-

S účinností od středy 18. listopadu 2020 mají výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje
a poskytování služeb provozovny poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček.

»

volný pohyb osob
- S účinností od středy 18. listopadu mají nově výjimku ze zákazu volného pohybu osob od
5:00 do 20:59 hod.
▪ cesty za účelem sportování na venkovních sportovištích
▪ účast na svatbě, pohřbu a bohoslužbě v počtu ne vyšším než 15 osob (původně
maximálně 10 osob)
▪ účast na dovolené hromadné akci
• Jedná se zejména o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná
sportovní utkání nebo soutěže, jejichž konání bylo povoleno.

»

provoz škol a školských zařízení
- S účinností od středy 18. listopadu 2020 do pátku 20. listopadu (konec nouzového stavu)
je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
▪ základní školy při zdravotnickém zařízení,
▪ dětí v přípravné třídě,
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▪
▪

-

žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky
1. nebo 2. ročníku základní školy,
▪ dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
▪ škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
▪ základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
▪ individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a příp. zákonný zástupce).
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.
V případě školních klubů a školních družin mají výjimku ze zákazu děti nebo žáci, kteří
se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou
přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
Výjimku ze zákazu má také školní stravování, to je však vyhrazeno pouze pro
zaměstnance přítomné na pracovišti, děti, žáky a studenty účastnící se prezenčního
vzdělávání.

»

nouzový stav
- Vláda dále schválila, že požádá o prodloužení nouzového stavu o 30 dní, tj. do 20. prosince
2020. O jeho prodloužení by měla příští čtvrtek hlasovat Poslanecká sněmovna.

»

vstup na území České republiky
- Dle nařízení Ministerstva zdravotnictví se s účinností od úterý 17. listopadu 2020 nařizuje
všem osobám, které od 17. listopadu 2020 od 00:00 hod. vstoupily na území České
republiky,
▪ v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění neprodleně
oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému
registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího
poskytovatele, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,
▪ 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 COVID19
- Dále se nařizuje všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14
dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění
COVID-19, před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to
vyplněním elektronického Příjezdového formuláře vzdáleným přístupem.
▪ Krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného
pobytu předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového
formuláře (oznámení) při hraniční nebo pobytové kontrole a do 5 dnů od vstupu
na území České republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na
přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v
individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v
souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření.
• U osob, které oznámí vstup na území České republiky a ani do 7 dnů od
vstupu na území České republiky nepředloží místně příslušné krajské
hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z
území České republiky, budou uložena nezbytná karanténní opatření.
▪ Tato povinnost se nevztahuje:
• na pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,
• na občany Evropské unie, včetně občanů České republiky, a cizince
s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v Evropské unii, kteří

▪

-

tranzitují do 12 hodin přes Českou republiku, nebo cestují do nebo z
České republiky na dobu nepřesahující 24 hodin z naléhavých
zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů,
• na akreditované členy diplomatických misí v České republice včetně
soukromých služebních osob, držitele diplomatických pasů cestujících do
České republiky za služebním účelem a úředníky mezinárodních
organizací registrované u Ministerstva zahraničních věcí, pokud jejich
pobyt na území nepřekročí 14 dní,
• na osoby mladší 5 let,
• na občany České republiky, občany Evropské unie a jejich rodinné
příslušníky s bydlištěm v České republice a na cizince s oprávněním k
pobytu nad 90 dnů vydaným Českou republikou, kteří se v rámci zájezdu
s cestovní kanceláří nebo přes cestovní agenturu zdržovali pouze
v regionech s nízkým rizikem uvedených v seznamu v tomto opatření.
• přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce
nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují
státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu;
Všem výše uvedeným osobám se zakazuje volný pohyb na území celé České
republiky po dobu pobytu na území České republiky, nebo po dobu 10 dní, anebo
do doby ukončení karanténního opatření, s výjimkou:
• cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, včetně cest do vzdělávacích
institucí a pohybu v rámci výkonu této činnosti;
• cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k
zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
• cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
• cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
• cest zpět do místa svého bydliště,
• pohřbů;

Zakazuje se vstup na území České republiky pro všechny občany třetích zemí, které
nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19 a pro občany třetích zemí,
kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v těchto třetích zemích; to neplatí:
▪ pro cizince s povolením k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v zemích s
nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19,
▪ pro držitele platného dlouhodobého víza, průkazu o povolení k dlouhodobému,
přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR vydaných Českou republikou,
▪ pro cizince, kterým bylo Českou republikou po 11. květnu 2020 vydáno
krátkodobé vízum,
▪ pro cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým pobytem v EU,
▪ pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm na území ČR,
▪ je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,
▪ pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem,
▪ pro akreditované členy diplomatických misí v ČR včetně soukromých služebních
osob, držitele diplomatických pasů cestujících do ČR do 14 dní za služebním
účelem a úředníky mezinárodních organizací registrované u Ministerstva
zahraničních věcí,
▪ v naléhavých mimořádných situacích (potřeba poskytnutí plánovaných
zdravotních služeb, plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě

▪

»

předvolání státního orgánu, výkon soudního rozhodnutí, úřední jednání, nezbytná
péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat,
výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním, jiné humanitární situace), pokud
je důvod vstupu doložen odpovídajícím dokumentem
pro cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad
90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR, který v čestném prohlášení o partnerském
vztahu přijal (ekonomická činnost nebo vzdělávací aktivity), má prokazatelný
trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti a bylo mu
za účelem umožnění vstupu na území ČR podle tohoto bodu vystaveno potvrzení
Ministerstva zahraničních věcí;

-

Dále se nařizuje všem subjektům, které přijímají na území cizince za účelem
ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, kteří vstoupili na území České
republiky po 1. červenci 2020, zajistit těmto cizincům:
▪ ubytování po celou dobu jejich pobytu na území ČR, včetně místa, kde bude
vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany
veřejného zdraví,
▪ zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu
jejich pobytu na území ČR,
▪ úhradu zdravotní péče, není-li zajištěna jinak; to neplatí, jde-li o cizince
s povolením k dlouhodobému pobytu,
▪ návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR, není-li
zajištěn jinak; to neplatí, jde-li o cizince s povolením k dlouhodobému pobytu.

-

Všichni občané třetích zemí mají povinnost předložit k žádosti o pobytové oprávnění
za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit, nejpozději před
vyznačením víza do cestovního dokladu, na příslušném zastupitelském úřadu České
republiky doklad podle § 31 odst. 3 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který
obsahuje závazky subjektu (ekonomická činnost nebo vzdělávací aktivity).

-

Přerušena jsou také řízení o žádostech o pobytových oprávněních podaných na
zastupitelských úřadech a je omezen příjem nových žádostí.

COVID – školy v přírodě
- Dne 16. listopadu byl schválen také nový dotační titul COVID – školy v přírodě, který je
určený pro rekreační zařízení postižené výpadkem dětských zájezdů.
▪ Podpora je určena pro provozovatele ubytovacího zařízení na území ČR, který
poskytuje ubytovací služby na základě živnostenského oprávnění na ubytovací
služby nebo hostinské služby.
▪ Zároveň se musí jednat o ubytovací zařízení dle vyhlášky o obecných požadavcích
na využívání území, respektive zařízení zkolaudovaná jako ubytovací zařízení
podle stavebních právních předpisů platných v době kolaudace.
- Výše podpory z tohoto programu bude činit max. 27 % z nasmlouvaných a
neuskutečněných pobytů v období mimořádného opatření 25. května 2020 do 29.
června 2020.
- Podpora bude vyplácena na základě doložených skutečně nasmlouvaných pobytů, tedy na
základě doložených smluv nebo objednávek.
- Dotační titul COVID – Školy v přírodě poběží od listopadu 2020 do června 2021. Žádosti
o dotaci v rámci dotačního titulu budou přijímány na základě výzvy vyhlášené MMR a
zveřejněné na webu Ministerstva pro místní rozvoj.

Mgr. Dominika Schejbalová

