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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou 
COVID-19  

v České republice 
 

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 
republiky, vláda vyhlašuje pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 nouzový stav od 
14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. 
 
Aktualizace k 09:00 hod dne 15.4.2020  
 
98) harmonogram uvolňování podnikatelských aktivit a opatření ve školách 
pondělí 20. dubna 

 Řemesla s provozovnou 
 Farmářské trhy 
 Autobazary a autosalóny 
 Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v 

menších skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální 
smlouvou, vrcholoví sportovci MO – AČR a MV ČR) 

 Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek 
pondělí 27. dubna 

 Provozovny do 200 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká se 
provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) 

pondělí 11. května 
 Provozovny do 1 000 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2 (netýká 

se provozoven, které budou otevírány v dalších etapách) 
 Autoškoly 
 Posilovny a fitness centra bez využití zázemí (sprchy, šatny) 

pondělí 25. května 
 Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní 

okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek 
 Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, 

regenerační nebo rekondiční služby 
 Muzea, galerie a výstavní síně 
 Zoologické zahrady (pouze venkovní výběhy) 

pondělí 8. června 
 Všechny provozovny v nákupních centrech 
 Provozovny nad 1 000 m2, které nejsou v nákupních centrech 
 Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky – vnitřní prostory 
 Hotely a další ubytovací zařízení (včetně jejich restaurací a kaváren) 
 Taxislužby (dosud nepovolené) 
 Živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing) 
 Divadla, zámky, hrady a ostatní kulturní aktivity za přesně definovaných podmínek 
 Hromadné akce s odstupňovaným počtem účastníků 
 Kulturní, společenské, sportovní akce (do 50 osob) 
 Zotavovací akce apod. pro děti do 15 let věku  
 Další včetně opatření v cestovním ruchu  
 Svatby za specifických hygienických podmínek 
 Zoologické zahrady (včetně vnitřních prostor) 
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během června 
 Ostatní činnosti budou povoleny během června podle aktuální epidemiologické 

situace. 
  

Uvolnění ve školách a školských zařízeních 
pondělí 20. dubna 

 Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) - individuální aktivity pro studenty 
v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 osob. Týká se např. 
individuálních konzultací či zkoušek, zejména státních závěrečných či 
rigorózních. Individuálně bude možné také navštívit knihovnu či studovnu, ale pouze 
za účelem příjmu či odevzdání studijní literatury 

pondělí 11. května 
 Studenti závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol 

– výhradně pro účely přípravy na maturitní, závěrečné zkoušky a absolutoria 
 Individuální výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem 

státní jazykové zkoušky 
 Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a 

diagnostických ústavech 
pondělí 25. května 

 Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a 
zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 
dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky 
doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve 
společných prostorách školy. 

 Výuka a vzdělávání na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem 
státní jazykové zkoušky, výuka ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže – 
max. 5 dětí. 

nejdříve 1. června 
 Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na 

konzervatořích a vyšších odborných školách 
 Omezená možnost realizovat praktické vyučování (odborný výcvik) na středních a 

vyšších odborných školách – podmínky obdobné jako u školních skupin 
červen 

 Možnost realizace jednotných přijímacích a školních přijímacích zkoušek na 
středních školách 

 Realizace konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách žáků na 
2. stupních základních škol a školách středních, a to formou třídnických hodin 

 https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-
uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich--podnikatelskych-a-dalsich-
cinnosti-180969/ 

 
 
97) doporučení pro obce – fungování obecních úřadů – MV ČR 14.4.2020 

 Orgány veřejné moci obnoví svou činnost ve standardním rozsahu za současného 
dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny se obnoví od 
20. dubna 2020 v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít jejich služeb 
k zajištění úředních záležitostí - viz bod 80 Aktualizace z 14.4.2020 
o nemusí být přítomni všichni zaměstnanci 
o výkon některých agend byl s ohledem na možný nárůst agendy, zejména agendy 

sociálně-právní ochrany dětí, zahájen co nejdříve a s dostatečným počtem 
zaměstnanců 



k 15.4.2020 

3 

o podrobnosti informování veřejnosti,  
o minimalizace osobního styku (písemný, elektronický či telefonický kontakt) 
o technická a organizační opatření (zejm. hygiena, omezení přímého kontaktu, 

zabezpečení podatelen, omezení pohybu po budovách, příjem dokumentů a žádostí, 
rezervační systémy, identifikace osob, směnování 

 MV ČR vydalo doporučení, jehož plné znění je přílohou Emailu 
 
 
96) zajištění nezbytné péče o děti – rozšíření - usnesení vlády č. 416 z 14.4.2020 

 Vláda nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v 
bodě 1. usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., 
se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České 
republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení 

 
 
95) zrušení části usnesení vlády č. 669 z 1.4.2020 – usnesení vlády č. 415 

z 14.4.2020  
 zrušuje bod I. odst. 4 až 6 usnesení vlády ze dne 1. dubna 2020 č. 369, o přijetí 

krizového opatření, vyhlášeného pod č. 144/2020 Sb = přednostní zásobování 
Ministerstva vnitra (vyškrtnutí 3 dodavatelů) 

 viz bod 57 Aktualizace z 2.4.2020 
 
 
94) použití armády – Nařízení vlády č. 172/2020 z 14.4.2020 – od 14.4.2020 

 Vláda povolává nejvýše 360 vojáků v činné službě k záchranným pracím 
spočívajícím ve vykonávání pomocných prací v zařízeních provozovaných 
poskytovateli sociálních služeb v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS 
CoV-2 se  

 
 
93) vzetí na vědomí MO MZdr z 10.4.2020 - Usnesení vlády č. 413 z 14.4.2020  

 vláda bere na vědomí MO MZdr kterým se zakazuje volný pohyb osob, a to s 
některými výjimkami  

 viz bod 89 Aktualizace z 14.4.2020 
 a MO MZdr  č.j. 15932/2020-1/MIN/KAN jímž se stanovuje organizace karantény 

zdravotnických pracovníků a pracovníků sociálních služeb, kteří byli v kontaktu s 
potvrzeným případem COVID-19  
o 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 (dále jen „poskytovatel sociálních 
služeb“) 
 zdravotnické povolání podle zákona č. 95/2004 Sb., nebo zákona č. 96/2004 

Sb.,  

 základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 
Sb.,  

o se nařizuje v případě, že zjistí, že byly v přímém kontaktu s osobou, u které bylo 
potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných 
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prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovaly 
svého zaměstnavatele – poskytovatele sociálních služeb.   

o všem poskytovatelům sociálních služeb podle bodu 1 se nařizuje:  
 v případě, že zjistí, že zdravotnický pracovník nebo pracovník sociálních 

služeb, měl rizikový kontakt, bezodkladně rozhodnout, zda je výkon práce 
nezbytný pro zajištění poskytování sociálních nebo zdravotních služeb  

 pokud není nezbytný informovat místně příslušný orgán ochrany veřejného 
zdraví, který nařídí zdravotnickému pracovníkovi nebo pracovníkovi sociálních 
služeb karanténní opatření,  

 pokud nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, je nezbytný pro 
zajištění poskytování zdravotních nebo sociálních služeb, zajistit podmínky 
výkonu práce takovým pracovníkem v souladu s pravidly. Poskytovatel 
sociálních služeb neprodleně oznámí výkon práce uvedeným pracovníkem 
místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.  

o Všem zdravotnickým pracovníkům a pracovníkům sociálních služeb bez 
klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, a výkon práce je nezbytný, se 
nařizuje dodržovat tato pravidla:  
 pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu, nebo 

třídy FFP2 v případě nedostupnosti třídy FFP3 po dobu 14 dnů,  
 pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 6 hodin,  
 pracovník využívá na odpočinek a stravování v zařízení poskytovatele 

sociálních služeb místnost bez přítomnosti jiné osoby,  
 pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s 

ostatními pracovníky a osobami, jimž neposkytuje zdravotní služby  
 pracovník omezí pohyb po zařízení poskytovatele sociálních služeb na 

nezbytně nutnou míru,  
 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,  

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

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

 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,  

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

o V případě, že v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou 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.  

o V případě pracovníků, 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. 
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92) ukončení MO MZdr kontaktní místa Czech POINT - MZdr 15969/2020-

1/MIN/KAN z 14.4.2020 – platnost od 14.4.2020 
 ukončuje platnost bodu I./3. MO MZdr ze dne 9. dubna 2020, č.j.: MZDR 

15757/2020-4/MIN/KAN, a to ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy 
(Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (viz bod 79 
Aktualizace z 14.4.2020) = neplatí omezení úředních hodin na Po a St, max. 3 
hodiny  v období od 11. do 19.4.2020. Od 20.4.2020 platí pro všechny úřady - viz bod 
80 Aktualizace z 14.4.2020 

 
 
91) vzetí na vědomí MO MZDr snížení rizika ve věznicích - Usnesení vlády č. 400 

z 9.4.2020 – od 9.4.2020 
 MZDr nařizuje Vězeňské službě ČR 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 ČR, 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, a  
o pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic 

 
 
90) sledování kapacit intenzivní péče - Mimořádné opatření MZdr 15190/2020-

6/MIN/KAN z 8.4.2020 – platnost od 9.4.2020 
 nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče 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:  
o v dostupnosti volných kapacit intenzivní péče, a to počet volných míst pro 

pacienty s onemocněním COVID (COVID pozitivní pacienti; C+) a pro pacienty 
bez onemocnění COVID (COVID negativní pacienti; C-), a to ve struktuře: - lůžka 
s extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO), - lůžka s umělou plicní 
ventilací (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách 
intenzivní péče pro dospělé, - lůžka s kontinuální náhradou funkce ledvin (CRRT), 
- lůžka s intermitentní náhradou funkce ledvin (IRRT), - lůžka bez umělé plicní 
ventilace (UPV) na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách 
intenzivní péče pro dospělé, - standardní lůžka s kyslíkem,  

o v počtech lékařů, všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků, 
kteří jsou v daném čase v karanténě z důvodu podezření nebo prokázání 
onemocnění COVID-19. 

 nařizuje se aby 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  

 
 
 


