Jednání Vládv dne
Prozatim není zveřejněna textová podoba usnesení

Vláda se mimo jiné zabyvala také úpľavami platných opatření. Upľavila knzové opatření,
kteým nařídila pľacovní povinnost studentům tak, aby kľajštíhejtmani a primátor hlavního
města Prahy přednostně ukončovali pracovní povinnost studentů posledních ľočníků
středních
škol a vyššíchodborných škol' Účelem této změnyje, aby se studenti mohli začítpřipravovat
na maturity azávěręčnézkoušky. Druhou změnou je zruŠenízákaru pro lůŽkovázdravotnická

zařizeĺi provádět kvuli riziku zahlcenijejich kapacit odkladné operace. I nadále ale platí, Že si
nemocnice musí udrŽovat zźtložnikapacitu pro pacienty s nemocí Covid-l9, pokud by došlo k
jejich nárustu.

Usnesení Vládv ze dne 20.11 .2020
Usnesení č. 1195 (pľodlouźenínouzového stavu)
Vláda pľodloužila nouzový stav do 12, 12.2020, přičemžveškerá opatření přijatá z důvodu
nouzového stavu' která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení ztlstźwaji nadále vplatnosti
(
v rozsahu, v jakém byla přijata

fJsnesení ě..1196 (

dlouženírĺčĺnnostiusnesení)

Vláda prodlužuje účinnostusnesení č. 1109 ze dne 30.10.2020 do 29.l|.2020
Toto usnesení nařizuje hejtmanům určit školu nebo školskézařizeni, jehoŽ předmětem
činnosti jsou úkoly v oblasti školství,které bude vykonávat nezbytnou péčio děti 3_10tet
jejichž zákonni zástupci jsou zaměstnanci kľitickéinfĺastruktury, pedagogy, Česképošty, atd.
obce s ľozšířenoupůsobnostímají poskýovat veškerou potřebnou součinnost v procesu
zajišťováni vykonávání péčeo đětive věku 3-10let.
Dále Vláda prodloužila účinnostnásledujících usnesení do 22.11.2020
- usnesení č. 1114 ze dne 30.10.2020 (týkajici Se omezení činnosti orgánů veřejné moci a
spľávních orgánů např. omezení rozsahu úředních hodin, styku zaměstnanců s veřejností atd.)
-usnesení č. 1 190 ze dne 16'Il.2020 (týkajici se zákazu volného pohybu osob na územíČR
v době od 21 hodin đo5 hodin, včetně taxativně stanovených výjimek)
- usnesení č. 1191 ze dne 16.11.2020 (týkajícíse omezeniprovozuzŠ, SŠ,vŠ,zuŠapod.)
- usnesení č. 1192 ze dne 16.II.2020 (týkajícíse zźĺkanlmaloobchodního prodeje a
poskýování sluŽeb, zákazu konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech apod.)

Pľodlužuje se účinnostusnesení č. 1115 ze dne 30.10.2020 do t2.12.2020 (týkajícíse
zákazu návštěv v nemocnicích, domovech sociálních sluŽeb, domovech pro seniory apod.)

Usnesení č,. 1197. 1198 a

ll99 (rozvolnění v oblasti školství)

23.1l. bude možnékonání mezinárodně uznávaných zkoušek.
- od 25.1l. se do škol vrátí závérečnéročníkySŠa VoŠa studenti na praxe' povolena bude i
individuálni prezeněni výuka jeden na jednoho na ZIJŠa jazykoých školách. u VŠbude
možná pľaktická, laboratorní, experimentální či umělecká wýuka posledních ročníkůve
- od

skupinách o max. 20 studentech.
- od 30.1l. je umoŽněna prezenčnívýuka celých prvních stupňů a 9. tÍiđZŠa turnusová
výuka a druhých stupňů ZŠananiŽšíchstupních víceletých gymnázii.

Usnesení č. 1200 (omezení volného pohybu osob)
I2.l2. se zkľacuje úplný zźtkaz volného pohybu osob ze současných
21 hodin na dobu od 23 hodin do 4.59 hodin druhého dne.
Mezi vyjimky ze zákazu nově přibyla cesta zpatky do místa bydliště.
Svatby, pohřby a bohosluŽby je možnékonat v počtu do 20 osob. Zvyšuje se limit pro
shľomažďování nepříbuzných osob, a to ze 2 na 6.
Nově jsou umoŽněna i náboŽenská shĺomáŽdění, ale opět jen do 20 osob a za doďržęní
S účinnostíod 23.11. do

naŤizený ch hygienických opatření.

S úěinnostíod

23.1l.do 12.12. mimo jiné zůstal zákaz prohlídky

Zoo a botanĺckých

zahrađa pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.
Provoz knihoven je omezen tak, že se zakanljejiný ýdej než předem objednaných ýpůjček
ajejich vráceni přes r4ýdejní okénko nebo bezkontaktně.
Dále obchody budou moci mít otevřeno do 23 hodin (tj. ty které mají ýjimku ze zákazll
prodeje), zůstal i zákaz nedělního prodeje (s qýjimkami).
Mohou se konat koncerty, hudební divadelní a filmová představení včetně cirkusů - ale bez
diváků.
S účinnostíod23.I1. se upravuje i pravidlo pro vstup do obchodů a dalšíchprovozoven:
- malé provozovny do 15 m2 se omezení počtu zákazĺikű na jednoho nevztahuje na
đítědo 15 let doprovázející dospělou osobu
- u všech ostatních obchodů se do limitu zákazníkű nepočítajíděti do 6 let
v doprovodu dospělé osoby
- u rodičůs kočárky provozovatel nesmí vyžadovat pouŽití nákupního košíku a dítě
v kočárku se nepočítá do limitu osob
od23'I1. je umožněn venkovní prodej vánočníchstromků, kapru a vánočníchozdob,

Usnesení č. 1202 (zaháiení omezeného pľovozu orgánú veřeiné moci a
správních orgánů)
Vláda súčinnostíod 23.11. do 12J22020 ukládá orgánům veřejné moci a správním
oľgánům, aby v rámci všech swých pľacovišťzaháji|y omezený provoz vyplyvajicí z
nouzového stavu, spoěívajícív:
- omezení osobního kontaktu zaměstnanců a dalšíchúředních osob s adľesáty veřejné správy

(s Žadateli, s jinými účastníkysprávních Íizeni) a dalšímiextemími osobami na nezbytně
nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména takto:

a)
b)

c)

upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním
ve všech případech, kdy je to moŽné' avšak při současnémumoŽnění osobního
kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách
příjmem veškeých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště
podatelny' je-li zřizeno; vŽdy, kdy je to možné,se upřednostní elektronická
komunikace,
docházi-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření
omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,

- omęzení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném
dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným
způsobem informují a meŤejni je na svých úředních deskách; omezení rozsahu úředních

hodin orgánů se neuplatní v případech, kdy:

a) dosavadní rozsah úředních hodin orgánu nepřesahoval ľozsah stanovený
b)

tímto
krizovým opatřením,
by omęzeni rozsahu úředníchhodin ohľozilo činnost orgánu nebo nepřiměřeně

c)

omezi1o práv a klięntů/veřejnosti,
byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště oľgánu,

- zajíštěničinnosti orgánu tak, aby případnékaranténníopatření vuči části zaměstnanců

neohĺozilo akceschopnost oľgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců oľgánu,
práce na dálku).

[Jsnesení č. 1,203 (souhlas Vládv s mimořádnÝmi opatřenímĺ Mĺnisterstva
zd,ravotnictví
Vláda vydala předchozí souhlas se záměrem Ministeľstva zdtavotnictví vydat mimořádná
opatření týkajícíse:
-

povinnosti nosit ochĺanný prostředek dýchacích cest

-

povinnosti poskýovatelů zdtavotnich sluŽęb poskyťujícímdlouhodobou lůŽkovou péči,
domovům pro seniory a osoby se zdravotním postiŽením provádět 1x za 5 dni preventivní
vyšetření na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2

Mimořádná onatření minísterstva zdravotnictví ze dne 20.11.2020
Mim o řád né o patřen í č. i. MZDR
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ĺMIN/KAN

Všem osobám se s účinnostíode 21.1l.. do odvolání tohoto mĺmořádného opatření
zakazuje pohyb a pobyt bez ochľanných prostředků dýchacích cest, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekámě veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, |edaże se v motorovém vozidle nacházi pouze osoby
domácnosti,

z

jedné

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném územíobce, kde dochází na
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzd'álených od sebe méně než 2
meĘ, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Zákaz se nevztahuie např. na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a peđagogicképracovníky v mateřské škole
c) žáky, studenty a pedagogy v rámci vzdělávaci aktivity, jejiž charakter neumožřluje nošení
ochľanného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv,bra na dechové nástroje)'

d) ubytované děti, Žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společnéprostory) v
intemátě a domově mládeže,
e) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo tŤidě zŤizené podle $ 16 odst. 9
školského zákona,
f) zdravotnické pracovníky po dobu nezbyně nutnou' je-li to potřebné pro poskýování
zdravotních sluŽeb,
g) uŽivatele sociálních služeb v zařízenich sociálních sluŽeb, kteými jsou týdenní stacionáře,
domovy pľo osoby se zdravotním postiŽením, domovy pľo seniory a domovy se zvláštním
reŽimem, av zatizeních poskýujícíchodlehčovacísociální sluŽby v pobýové formě,
h) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavníchčinitelůpo dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 meĘ od
jiné osoby,
i) osoby řídícívozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho
odbavení,

Mimořádné opatření č. i. MZDR
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Všem poskýovatelům zdravotních sluŽeb poskytujícím dlouhodobou lůŽkovou péčinebo
domácí péčia poskytovatelům sociálních sluŽęb v zařizeních domovů pľo soby se zdravotním
postiženíma domovů pľo seniory se nařizuje s účinnostíod 2I.1 1. s fĺekvencíIx za 5 dní
provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
prostřednictvím antigenních testů u všech zaměstnanců, kteří ptichtveji do příméhokontaktu
s pacienty nebo

uŽivateli sociálních sluŽeb.

Mimořádné opatření č.i. MZDR 51822/2020-1/MIN/KAN
Všem pľovozovatęltlm zaiizení pro děti vyŽađující
okamŽitou pomoc se s účinnostíod 21.1
nařizuje:

1

- v případě , že zjisti že pľacovník zajišt'ujícípéčio děti svěřené do péčezařizeni měl rizikoqý

kontakt, ale nemá klinické pÍiznaky onemocnění, bezodkladně ľozhodnout, zđaje
práce daným pracovníkem nezbytný:

a) pokud není nezbyný

_

informovat

ýkon

o této skutečnosti místně příslušnýorgán

ochrany veřejného zdravi

b) pokud je nezbýný

-

zajistí ýkon práce takovým pracovníkem v soulady

stanovenými pravidly (respirátoľ FFP2, minimalizace kontaktu s ostatními atd.)

se

