AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 8.6.2021
Vláda dne 7. června 2021 schválila následující změny:
» Ochrana dýchacích cest
- Od 8. června 2021 se mění pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, a to ve všech krajích
s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského.
- Od úterý tak nemusí ochranné pomůcky dýchacích cest používat žáci, studenti ani vyučující
během sezení v lavicích či v posluchárnách.
- Stejná výjimka platí i pro zaměstnance na svých pracovištích, pokud na něm budou
výhradně se svým spolupracovníkem.
- Pro všechny kraje pak bude platit výjimka z používání ochrany dýchacích cest při
zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních
osob.
»

Maloobchod a služby
- S účinností od 8. června 2021 dojde ke změně podmínek pro vstup do provozoven služeb
a sportovních či kulturních institucí. Nově se návštěvníci se budou moci prokázat
všemi možnými způsoby, včetně antigenního samotestu provedeného přímo na
místě nebo potvrzení o testu v zaměstnání či škole.
- U kulturních a sportovních akcí se navýší počty povolených diváků tak, že je povoleno
50 % kapacity k sezení, maximálně však 1 000 osob uvnitř.
▪ Ve venkovních prostorech je nově umožněna účast 2 000 osob, a pokud venkovní
prostory mají vyšší kapacitu než 2 000 míst, tak pořadatelé mohou navýšit počet
diváků až na 25 % celkového počtu míst k sezení.

»

Školy a školská zařízení – od 8. června
- Provoz vysokých škol se omezuje tak, že:
▪ účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených
jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
▪ při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů
musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a
▪ účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet
přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň
celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se
akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve
vnitřních prostorech, s tím, že
• všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky pro účast na
vzdělávání (viz níže),
• všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné
domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně
jedno neobsazené sedadlo a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž
vzdálenost usazených účastníků od místa určeného pro vystupující musí
být nejméně 2 m.
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-

Provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří se omezuje tak, že
▪ závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané
zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
▪ zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob
v místnosti.

-

Provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové
zkoušky a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s
denní výukou se omezuje tak, že
▪ se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v
základní umělecké škole, kteří nesplňují podmínky pro účast na vzdělávání (viz
níže), s výjimkou konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,
▪ osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve
vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem
státní jazykové zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným
opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden
pedagogický pracovník), na které se podmínky stanovené jiným mimořádným
opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují.

-

Provoz středisek volného času se omezuje tak, že se
▪ zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto
zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
• konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších
prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,
• konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše
však 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších
prostorech při splnění podmínky pro účast na vzdělávání (viz níže).

-

Další omezení
▪ Součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého
vzdělávání, 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 30 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná
omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů, a s výjimkou mateřských
škol.
▪ Sportovní činnost jako součást vzdělávání lze konat ve vnitřních prostorech za
přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině
• Tato podmínka neplatí pro mateřské školy a obory středního a vyššího
odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je
sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu.
▪ Přijímací zkoušky
• Konání přijímacích zkoušek na vysoké školy se omezuje tak, že je
mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru.
• Konání přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a
konzervatoře se omezuje tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše
50 osob v místnosti.
• Konání nostrifikačních zkoušek podle školského zákona se omezuje
tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 10 osob v místnosti.
Podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce
a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na nostrifikačních
zkouškách podle školského zákona.

-

Podmínky pro účast na vzdělávání
▪ účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a (s
výjimkou dítěte do 6 let věku) prokáže, že
• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
• osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením
vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím
v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě,
který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její
část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje
údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní,
pokud nebyla aplikována druhá dávka,
o od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců,
pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
nebo
• osoba 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 SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
• osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem, nebo
• osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců
stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato
skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
prohlášením, nebo
• osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který
je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se
dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného
zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení.
▪ Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo
školské zařízení účast na vzdělávání.
▪ Jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění
podmínek jedenkrát za 7 dní.

▪

Trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke
dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.

»

Školy v přírodě
- S účinností od 7. června 2021 se mění mimořádné opatření, které upravuje podmínky pro
konání školy v přírodě. Nově je škola povinna pro účastníky školy v přírodě zajistit
provedení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 s frekvencí jedenkrát
za 7 dní nebo preventivního antigenního testu s frekvencí v den odjezdu a následně s
frekvencí jedenkrát za 7 dní.

»

Očkování
- Interval pro podání druhé dávky vakcíny
▪ S účinností od 11. června 2021 se mění termín pro podání druhé dávky následně:
• U vakcíny COMIRNATY od firmy Pfizer /BioNTech na 38 až 42 dní od
podání dávky první dávky,
• u vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca na 84 až 91 dní od podání
dávky první dávky,
• u vakcíny MODERNA na 25 až 35 dní od podání dávky první dávky.
-

Plán očkování od 8. června 2021
▪ S účinností ode dne 8. června 2021 se nařizuje provádět očkování osob, které jsou
účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice nebo osob,
které mají v České republice nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako
by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v České republice,
bez úhrady ze strany této osoby.

»

Zrušení povinného testování zaměstnanců
- Vláda odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů od
1. července 2021.

»

Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
- Od 8. června 2021 se upravují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení
sociální péče
▪ prodlužuje se interval platnosti PCR testu na 7 dnů a POC antigenního testu na
72 hodin, uznávat se bude nově i test provedený zaměstnavatelem či školou.
Očkované osoby se také budou moci prokázat certifikáty a test bude možné
podstoupit přímo na místě.
Cestování
- Od 8. června 2021 se do seznamu zemí, jejichž očkovací či testovací certifikáty se uznávají
na základě bilaterálních dohod, přidá i Srbská republika.

»

Další aktuality:
»

Změny v seznamu zemí dle rizika nákazy
- Od pondělí 7. června 2021 se do červené kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy
COVID-19 přesunou Azorské ostrovy.
- Do oranžové kategorie zemí se středním rizikem se zařadí Německo, Slovensko a
Lucembursko. Od stejného data bude zelené kategorii zemí s nízkým rizikem nákazy bude
nově zařazeno San Marino a Japonsko.

»

Snížení ceny testů pro samoplátce
- Ministerstvo zdravotnictví s účinností od úterý 8. června 2021 vydává nový cenový předpis,
který stanovuje maximální cenu PCR a antigenních testů pro samoplátce.
- Samoplátci za PCR test zaplatí maximálně 614 Kč a za odběr 200 Kč (celkem tedy max.
814 Kč), za antigenní test maximálně 201 Kč.

»

Testování hrazené ze zdravotního pojištění
- Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo nejčastější otázky k testování hrazenému ze
zdravotního pojištění.
- Jak často mohu na hrazený test?
▪ Pojištěnci se mohou nechat testovat antigenním testem jednou za 7 dní, PCR
testem dvakrát do měsíce.
▪ Jako první den se u antigenních testů bere den odběru, další možnost hrazeného
testování vzniká osmý den. Nárok na test odpočívá od posledního testu – v
případě, že jsem byl testovaný antigenním testem 31. května, další nárok mi vzniká
osmý den, v tomto případě 7. června.
▪ U PCR testů nezáleží na tom, kdy budou provedené, musí se dodržet počet
dvou testů v kalendářním měsíci. Jediné omezení je, že výkon PCR testu lze na
jedno rodné číslo vykázat jednou denně.
-

Musím si vybrat, zda se v daném měsíci nechám otestovat buď PCR testem, nebo
antigenním testem?
▪ Nemusíte, osoby mohou v jednom kalendářním měsíci využít obou druhů
testování zároveň. Mají tedy nárok na šest testů měsíčně.

-

Jak dlouho mi platí tyto testy, pokud chci například ke kadeřnici, do bazénu, do
restaurace?
▪ Platnost negativního výsledku PCR testu je 7 dní od provedení samotného testu.
Platnost negativního výsledku antigenního testu je 72 hodin.

-

Počítají se mezi hrazené antigenní testy i ty, které musím podstupovat u
zaměstnavatele?
▪ Záleží na tom, kdo odběr provádí. U antigenních testů se počítají odběry
provedené poskytovatelem zdravotních služeb – nezáleží na tom, zda
testování proběhne na odběrovém místě či v zaměstnání. Pokud tedy k vám do
zaměstnání dochází zdravotník, který odběr provádí, počítá se toto testování do
limitu hrazených antigenních testů
▪ Odběr provedený laickou osobou se do limitu hrazených antigenních testů
nepočítá. I když si tedy provádíte antigenní test každý týden v zaměstnání, stále
máte nárok na hrazený antigenní test jednou za 7 dní. Ten vám odebere
poskytovatel zdravotních služeb (odběrové místo nebo mobilní zdravotnický tým
na vašem pracovišti).

-

Dostanu nadále jako zaměstnavatel uhrazené antigenní testy, které dávám svým
zaměstnancům pro povinné testování ve firmách?
▪ Ano, u antigenních testů pro zaměstnance stále platí, že vám 60 korun uhradí
zdravotní pojišťovna. S povinností antigenního testování ve firmách se počítá do
konce června.

-

Jsem naočkovaný/á, mohu se také nechat testovat?
▪ Na hrazený test má nárok i očkovaná osoba.

-

Prodělal/a jsem onemocnění covid-19 a ještě neuplynulo 180 dní. Mohu se také
nechat testovat?
▪ Na hrazený test má nárok i osoba, která prodělala onemocnění covid-19 a od
pozitivního testu ještě neuběhlo více než 180 dní.

Mg. Dominika Schejbalová

