AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 7.4. a 8.4. 2021
Vláda schválila dne 6. dubna 2021 následující změny:
»

OMEZENÍ POHYBU
- Od 12. dubna 2021 se bude moci dle vyjádření ministra zdravotnictví stýkat až 10 osob ve
vnitřních prostorech a až 20 osob venku.
- V souvislosti se skončením nouzového stavu bude dále ukončen zákaz cestování mezi
okresy a zákaz nočního vycházení.

»

NOŠENÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST
- Povinnost nosit respirátor
▪ Povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro
výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.
FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, je od 12. dubna 2021 00:00 hod.
rozšířena také na vnitřní prostory staveb, které slouží jako
• vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní
školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu,
pokud používají ochranné prostředky (zdravotnickou obličejovou masku
nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének).

»

-

Výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest
▪ S účinností od 12. dubna 2021 mají nově výjimku z nošení ochranných prostředků
dýchacích cesty také žáci a studenti ve škole nebo třídě zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona, žáci přípravného stupně základní školy speciální
a žáci oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
a žáci a studenti, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní
družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro
tyto žáky nebo studenty.

-

V ostatních případech platí stejné povinnosti a výjimky jako dosud.

OBNOVENÍ PLÁNOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE
- S účinností od středy 7. dubna 2021 bylo zrušeno mimořádné opatření zakazující
přijímání nových pacientů za účelem poskytování plánované péče. Nově bude příjem
nových pacientů za účelem poskytování plánované péče možný, nicméně bude stále
omezován s ohledem na udržení povinné kapacity pro pacienty s covidem-19.

Londýnská 59, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 513 170
Fax: +420 222 517 349
www.akkrejcik.cz

JUDr. Vladimír Krejčík
JUDr. Petra Zadinová
Mgr. Alena Hovorková
Mgr. Dominika Schejbalová

krejcik@akkrejcik.cz
zadinova@akkrejcik.cz
traxlerova@akkrejcik.cz
schejbalova@akkrejcik.cz

Adv. osvědčení č.02405
Adv. osvědčení č.10987
Adv. osvědčení č.17076

»

PRODLOUŽENÍ INTERVALU PRO PODÁNÍ DRUHÉ DÁVKY VAKCÍNY
- V případě vakcíny COMIRNATY a MODERNA je nově termín pro podání druhé dávky
stanoven na 38 až 42 dní od podání dávky první.
- V případě vakcíny ASTRAZENECA je nově termín pro podání druhé dávky stanoven na
84 až 91 dní od podání dávky první.

»

ŠKOLY A ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
- mateřské školy
▪ Od 12. dubna se do mateřských škol vrátí předškoláci. Děti v mateřských školách
nebudou muset nosit roušky.
▪ Počet dětí ve skupině bude omezen na maximálně 15 dětí.

»

-

základní školy
▪ K prezenční výuce se od 12. dubna vrátí žáci prvního stupně základních škol
v rotační výuce. Ve škole se tak budou střídat třídy po týdnu, kdy děti budou mít
vždy týden prezenční výuku a týden výuku distanční.
▪ Žáci druhého stupně se budou dále vzdělávat distančně.
▪ Malotřídky a speciální školy budou mít prezenční výuku bez rotace.
▪ Děti mladší 15 let budou muset mít během výuky roušky (min. zdravotnickou
obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének).

-

základní umělecké školy a jazykové školy se mohou prezenčně otevřít ve formě jeden
žák – jeden učitel.

-

Zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo budou kvůli síle epidemie některé
vyňaty, by mělo ministerstvo zdravotnictví oznámit ve středu podle aktuálního počtu nově
nakažených. O prezenční praktické výuce žáků a studentů SŠ, VOŠ, konzervatoří a VŠ
bude rozhodnuto v příštím týdnu. Předpokládaný termín pro obnovení praktické výuky je
19. dubna 2021.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH
- Dítěti, žákovi nebo studentovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo
krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo
žákem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, oboru vzdělání Praktická
škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, žákem nebo studentem účastnícím se
praktického vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole,
žákem školy nebo studentem vyšší odborné školy, který se účastní skupinové konzultace
nebo závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií, se v dané škole
umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud
▪ nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
▪ podstoupil ve stanovené frekvenci 2x týdně vyšetření prostřednictvím
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které
mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním
výsledkem tohoto vyšetření.
- Toto se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku.
- Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo
Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
- Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí 2x týdně s tím, že první test se provede
první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi
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jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní
dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v
den jeho příchodu.
-

Výjimku z testování má osoba, která doloží, že
▪ prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od
prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní,
▪ má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší
48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle
aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění
testů, nebo
▪ má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

-

Pozitivní výsledek testu
▪ V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna
kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek
preventivního testu.
▪ Škola vystaví dítěti, žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku
testu s uvedením dne a času provedení testu.
▪ Dítě, žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu. V případě dítěte
nebo žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně
zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je
povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák
nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem
informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru
všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.
▪ Pokud má dítě, žák nebo student pozitivní výsledek
• RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
• POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má
příznaky onemocnění COVID-19,
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen
ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student
povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu. Za okamžik provedení
testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o
konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního antigenního
testu), pak okamžik provedení antigenního testu.
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»

TESTOVÁNÍ U PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY
- Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na školní
přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací
zkouška“), nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu, pouze pokud
▪ nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
▪ doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve
škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v
posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
-

Doklad o negativním výsledku testu může uchazeč nahradit
▪ dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění
COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
▪ dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech,
nebo c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

-

Pokud uchazeč nepředloží některý z výše uvedených dokladů o negativním výsledku testu,
resp. některý z dokladů, který jej nahrazuje, škola mu účast na přijímací zkoušce
neumožní.
V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na
přijímacím řízení podrobit se testování ve škole, ve které je žákem. Škola, ve které je
uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test ve škole a vydat o
výsledku testu doklad.
Střední škola nebo konzervatoř, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test
před přijímací zkouškou a vydat o výsledku testu doklad.
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo
jiné osoby, musí tato osoba rovněž předložit doklad o negativním výsledku testu, resp.
některý z dokladů, který jej nahrazuje, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce
neumožní.

-

-

»

TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH
- Zaměstnavatel, který je školou nebo školským zařízením, smí nejpozději od 12. dubna 2021
umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za
předpokladu, že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC
antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách
zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní antigenní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu
zaměstnavatelem, a jeho výsledek je negativní.
- Preventivní testování se provádí
▪ v případě pedagogických pracovníků, kteří osobně poskytují vzdělávání dětem,
žákům nebo studentům, kteří se preventivně testují podle jiného mimořádného
4

▪
-

-

-

»

opatření, a v případě nepedagogických pracovníků, kteří přicházejí do osobního
kontaktu s těmito dětmi, žáky, studenty nebo pedagogickými pracovníky,
s frekvencí dvakrát v každém pracovním týdnu s odstupem 2 až 3
pracovních dnů mezi jednotlivými testy,
v ostatních případech s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu.

Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb
nebo antigenní testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které jsou
určené pro sebetestování nebo povolené Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou.
Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho
preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.
▪ Pokud zaměstnanec v rámci období mezi jednotlivým testováním vykonává práci
výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit
preventivní test mimo prostory zaměstnavatele
▪ To se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).
Zaměstnavatel vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o negativním výsledku testu
s uvedením dne a času provedení testu.

-

Výjimky z testování
▪ osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u
nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 a od prvního
pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní,
▪ osoby, která doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,
které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních
služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
▪ mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
▪ jsou zároveň zaměstnanci jiné školy či školského zařízení a předloží potvrzení o
negativním výsledku testu, které není starší 48 hodin a které zaměstnanci vystavila
jiná škola nebo školské zařízení.

-

Pokud je výsledek preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 prováděného na pracovišti zaměstnavatele pozitivní, je zaměstnanec povinen
postupovat podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého
zaměstnavatelem.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL
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-

MŠMT zveřejnilo podrobné informace k provozu škol. Mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění
umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání od 12. 4. 2021:

-

V mateřských školách
▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona

-

V základních školách
▪ dětem v přípravné třídě,
▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud
je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy,
a to včetně školní jídelny,
▪ žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem,
že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
▪ dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
▪ žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
▪ na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo
žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných
pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině

-

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích
▪ žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
▪ žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci
jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského
oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího
programu nebo školního vzdělávacího programu

-

V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách
s právem státní jazykové zkoušky
▪ na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník)
▪ na individuální prezenční výuce

-

Ve školních družinách a školních klubech
▪ dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto
mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou
přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky

-

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na
základních školách.
Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a
studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné
bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto
mimořádného opatření.
Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího
odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní
součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za
osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.
Sportovní činnosti jako součást vzdělávání je nadále umožněna v mateřské škole a v
případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího

-

-

-

6

nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v
místnosti.
-

Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
▪ v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje
osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a
žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž
zákonní zástupci jsou:
• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
• pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v
mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech
vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
• pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy,
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• příslušníci ozbrojených sil,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních
službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ
sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky

-

Povinnost nošení roušek ve školách
▪ v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k
zakrytí úst a nosu,
▪ v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí
pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou
roušku,
▪ ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých
školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a
nepedagogických pracovníků nosit respirátor.
Výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření č. j. MZDR
15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021.

-

»

Testování studentů – maturity, závěrečné zkoušky, absolutoria
- Nad rámec mimořádných opatření MŠMT informuje, že pro maturitní zkoušky, závěrečné
zkoušky, absolutoria se bude také uplatňovat testování, jako pro případy prezenčního
vzdělávání. Specifické organizační a hygienické podmínky bude oznámeny podle aktuálních
epidemiologických opatření.

»

Opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení na střední školy
- Středním školám se ukládá povinnost na svých webových stránkách informovat uchazeče
o povinnosti testování.
- Základním školám se ukládá informovat žáky 5., 7. a 9. ročníků o povinnostech
vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování
uchazečů o střední vzdělávání.
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-

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání neúčastnil řádného
termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů
omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

»

Opatření obecné povahy k prodloužení funkčního období školské rady
- MŠMT již dříve vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů
školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u
nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne
skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že
jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.
- Školy si musí vyhodnotit, zda se u nich opatření uplatnilo, a připravit se na skončení
funkčního období členů školské rady po předpokládaném skončení nouzového stavu ke
dni 11. 4. 2021.

»

MALOOBCHOD A SLUŽBY
- Od 12. dubna 2021 se nově otevřou:
▪ prodejny malých domácích zvířat,
▪ prádelny a čistírny,
▪ provozovny servisu a oprav silničních vozidel,
▪ prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
▪ provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou
činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
▪ zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
▪ provozovny oprav, údržby a instalace strojů a zařízení pro domácnost,
▪ provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové
výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.
▪ papírnictví,
▪ prodejny dětského oblečení a dětské obuvi,
▪ provozovny psychologického poradenství a diagnostiky.
-

S účinností od 12. dubna 2021 00:00 hod. se mění dále také otevírací doba, která bude nově
od 6:00 do 22:00 hod. V tomto čase mohou být otevřena i výdejová okénka.

-

Farmářské trhy – od 12. dubna 2021
▪ Zakazuje se prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení),
pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny
zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto
zboží zakoupit v jiné provozovně.
▪ Zákaz se nově dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo
zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a
výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a
cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé
musí dodržovat následující pravidla:
• zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně
2 metry,
• v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1
osoba na 15 m2,
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•
•
•

umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně
nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
zakazují se stoly a místa k sezení.

-

Zoologické a botanické zahrady apod. – od 12. dubna 2021
▪ Od 12. dubna 2021 budou moci být otevřeny venkovní expozice zoologických a
botanických zahrad. Počet návštěvníků bude omezen na maximálně 20 %
kapacity zoologické nebo botanické zahrady v jeden čas.
▪ Stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do
kterých je vstup regulován.

-

Poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb – od 12. dubna 2021
▪ Poskytovat ubytovací služby je nově umožněno také osobám v bytové nouzi,
kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

-

Provozovny stravovacích služeb – od 12. dubna 2021
▪ Omezuje se činnost provozovny stravovacích služeb tak, že se zakazuje
přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace,
hospody a bary), s výjimkou:
• provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních
služeb, ve vězeňských zařízeních), s tím, že
 v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat
pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník,
 jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že
mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky
jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
• školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a
studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
• provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují
stravování pouze ubytovaným osobám, a to nově v čase mezi 06:00 hod.
a 21:59 hod.
▪ Tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např.
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s
sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko)
je zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.

-

Autoškoly
▪ Provozovatel autoškoly má povinnost zajistit dodržení protiepidemických
opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě
dezinfekcí s virucidním účinkem.

-

Spolkové, taneční a obdobné akce
▪ Zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé,
s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve
venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb, není-li v mimořádném opatření stanoveno jinak.
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▪

▪

»

Výjimkou je účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních prostor
může účastnit nejvýše 15 osob.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů,
orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě
zákona, a na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; Ministerstvo zdravotnictví je
oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení
je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém
státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

-

Zasedání orgánů právnických osob
▪ S účinností od 12. dubna 2021 00:00 hod. se omezuje konání voleb orgánu
právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastníli se jej na jednom místě více než 10 osob:
• osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s
výjimkou členů domácnosti,
• účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje některou
z následujících podmínek (provozovatel prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních
prostor):
 osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s
negativním výsledkem, nebo
 osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na
přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
nebo
 osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o
provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od
aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19, a
provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,
• že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je
nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.
▪ Toto neplatí pro zasedání orgánů územních samosprávných celků.

-

V ostatních případech platí stejná omezení, zákazy a pravidla jako dosud.

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
- Vycházky mimo objekt nebo areál zařízení
▪ S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání se nařizuje všem
poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
(domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), a jejich uživatelům, aby v
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případě vycházky uživatele mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je
poskytována sociální služba, byly dodrženy tyto podmínky:
• uživatel bezprostředně po návratu z vycházky bude umístěn do
oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky podstoupí první
antigenní POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který bude
zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude
ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 Tento postup se nevztahuje na osoby, které mají vystavený
certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně
14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění
COVID-19.
• Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné
prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének.

»

NÁVŠTĚVY VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
- S účinností od 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání se zakazují u všech
poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, s výjimkou:
▪ přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek
uvedených níže,
▪ návštěv nezletilých pacientů,
▪ návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
▪ návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu
nevyléčitelného onemocnění.
-

Návštěvu u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v
zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá
nebo následná lůžková péče, lze připustit pouze za podmínky, že
▪ osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na
přítomnost antigenu viru SARS CoV2, a to s negativním výsledkem.
▪ Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
• absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu
viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
• mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném
očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky
očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů
o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od
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aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné
příznaky onemocnění COVID-19, nebo
• v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad
Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může
vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň
94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
• s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek
dýchacích cest, a
• s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

-

Přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení je možná v případě
splnění následujících podmínek
▪ porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením,
▪ bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
▪ třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle
předchozího odstavce.

-

Návštěvy uživatelů u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro
seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám
v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) lze
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením
návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním
výsledkem.
Tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
▪ absolvovaly nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru
SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
▪ mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v
případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a
očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
▪ v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží
o tom doklad.
Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)
▪ s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích
cest, a

-

-
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▪

-

s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.
V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu
připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření
poskytovatele.

OČKOVÁNÍ
» Očkování pracovníků v sociálních službách
- Dne 7. dubna 2021 byla zahájena registrace k očkování pro pracovníky v sociálních
službách. Pro registraci si pracovníci musí od svého zaměstnavatele vyžádat unikátní kód
a následně před očkováním předložit potvrzení o zaměstnání.
KOMPENZAČNÍ PROGRAMY
» COVID – kultura – výzva 3.3.
- Ministerstvo kultury vyhlásilo výzvu 3.3 z dotačního programu COVID – kultura pro
firmy. V této výzvě budou moci o kompenzaci v souvislosti s koronavirem požádat firmy
a neziskové subjekty pořádající kulturní akce.
▪ Dotace je určena subjektům, které mají jako dlouhodobou a hlavní činnost
pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních, divadelních
programů. Jedná se například o organizátory hudebních, divadelních či tanečních
festivalů, majitele hudebních klubů, firmy zajišťujících kulturní akce po technické
stránce, umělecké soubory, pořadatele cirkusů, agentury, divadla, ticketingové
společnosti a také nevládní neziskové organizace v kultuře či kolektivní správce
práv (DILIA, OSA, Intergram apod.).
- Žádosti je možné podávat od 21. dubna 201 do 30. června 2021 prostřednictvím
https://aisportal.mpo.cz.
- Žadatelé mohou o podporu za kontinuální činnost v kultuře:
▪ požádat za rozhodné období od 1. ledna 2021 do 31. května 2021, která bude ve
výši 55 % uznaných způsobilých nákladů v rámci kontinuální činnosti v oblasti
kultury v rámci výzvy č. 2 programu COVID – Kultura, nebo
▪ požádat ve výši 80 % na uznatelné náklady v rámci vykonávané kontinuální
činnosti v kultuře. Uznatelnými náklady pro subjekty činnými v kultuře za
kontinuální činnost v kultuře se rozumí provozní vynaložené náklady definované
dle této výzvy, vztahující se k rozhodnému období od 1. prosince 2020 do 31.
května 2021, které byly uhrazeny v období od 1. prosince 2020 do 15. června 2021.
- Maximální výše podpory na 1 žadatele bude 10 milionů Kč.
»

COVID – Ubytování II – hromadná ubytovací zařízení
- Dne 7. dubna 2021 byla Evropskou komisí vydáno souhlasné stanovisko s tímto
kompenzačním programem (notifikace). Od dnešního dne tak začne výplata kompenzací
jednotlivým žadatelům.
- Žádosti o podporu z tohoto programu je možné podávat do 29. dubna 2021. Program
byl současně rozšířen o chatové osady a kempy.

Mgr. Dominika Schejbalová
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