Usnesení Vládv ze dne 26. l0. 2020

Usnesení č. l102 hákaz volnóho no
Usnesení č. l078 ze dne 2l. 10.

osob) zároveň rušía nahrazuie

Vláda s účinnostíodc dne 28. l0. 2020 do 3. l l. 2020 zakazuje volný pohyb osob na území
ČR v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činrrosti a k výkonu

povinnosti veřejného ťunkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliŠtě.
- výkonu povolání.
- výkorru činnostíslouŽícíchk zajištění a) bezpečnosti. vnitřního pořádku a řešení krizové
situace, b) ochrany zdravi, poskytování zdravotní nebo sociální péče.c) veřejné hrornadné
dopravy a dalšíinťrastruktury. d) sluŽeb pro obyvatele. včetně zásobování a rozváŽkové
sluŽby.
- neodkladných cest. jejichŽ uskutečnění je nezbytně nutné i v nočníchhodinách z důvodu
ochrany Života. zdtaví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmi,
_ venčenípsů do 500 metrů od místa bydliště.

Dále se zakazuje volný pohyb osob v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:
nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povi nnosti veřej ného funkc ionáře nebo ústavního činitele.
- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými'
- cest nezbytně nutných k obstarávání základních Životních potřeb (např. nákup potravin. léků
a zdravotnických prostředků a jiného drogistického zboží.včetně potřeb osob příbuzných a
blízkých' zajištění péčeo děti' zajištění péčeo zvířata, vyuŽívánínezbytných finančnícha
poštovníchsluŽeb. doplnění pohonných hmot' odkládání odpadu.
- cest do zdravotnických zaiízení a zařízenísociálních služeb. včetně zajištěnínezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých. ado zařízeníveterinární péče.
cest za ričelem vvřízení neod klarlnúch
ích z'álež'itostí^ včetně zaiištění nezbvtného
doprovodu příbuzných a osob blízkých.
- výkonu povolání nebo činnostíslouŽícíchk zajištění a) bezpečnosti. vnitřního pořádku a
řešení krizové situace. b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péěe. včetně
dobrovolnické činnosti. c) individuální duchovní péčea sluŽby, d) veřejné hromadné dopravy
a dalšíinfrastruktury. e) sluŽeb pro obyvatele. včetně zásobování a rozvážkovésluŽby. f)
veterinámí péče'
- cest za účelempobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam'
- cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich'
- cest za účelemvycestování z ČR,
- účastina svatbě a pohřbu" v počtu ne vyššímneŽ 10 osob. a návŠtěvy hřbitova.
- cest zpět do místa svého bydliště;

- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské

Zároveň se nařizuje:
- omezit oohvb na veřeině nřístunnÝch

na dobu nezbytně nutnou a oobÝvat v místě
svého bydliště.
- omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.
- pobývat na veřejně přístupných místeclr nejvýše v počtu dvou osob. s výiimkou:
- členůdomácnosti.
_ zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele.
_ osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinorr obdobnou činnost.

osob. které společně konají činnost' ke které jsou povinny podle zákona' a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyššímpočtu osob.
_ dětí' žákůa studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zaÍizeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2
metta, pokud to je možné'
Zaměstnavatelům se nařizuje vyuŽívat práci na dálku. pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

-

omezuje právo pokojně se shromažďovat tak, Že shromáŽdění se můŽe účastnitcelkem
neivýše l00 účastníků.
a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnícícha při zachování rozestupů
mezi skupinami účastníkůalespoň 2 metry' přičemžkaždý účastníkje povinen mít ochranný
prostředek dýchacích cest' který brání šířeníkapének;

Dále se doporučuje:
zaměstnavatelůnr podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací. které nejsou významné pro zachování
činnosti zaměstnavatele'
- zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2
metry (např. při nákupu),
_ vyuŽívat z hygienických důvodůpřednostně bezhotovostní platební styk'
_

Usnesení č. ll03 (zákaz maloobchodního prodeie a poskvtování služeb)
zároveň rušía nahrazuie Usnesení č. 1079 ze dne 2l. l0. ve znění usnesení č.
tOAa ," d"" 2L t0. 2020 )
Vláda s účinnostíode dne 28. l0. 2020 do 3. l l. 2020 zakazujez
Maloobchodní prodei a prodei a poskytování sluŽeb v provozovnách. s výiimkou například

těchto provozoven:
- prodejen potravin.
- prodejen pohonných hmot,
- prodejen paliv.
- prodejen hygienického zboŽí' kosmetiky a jiného drogistického zboŽí'
- lékáren. vÝdeien a prodeien zdravotnických prostředků.
- prodejen malých domácích zvíÍat
_ prodejen krmiva a dalšíchpotřeb pro zvířata.
- prodejen brýlí. kontaktních čočeka souvisejícího zboŽí,
_ prodejen novin a časopisů'
- provozoven umožňujícíchvyzvednutí zboŽí a zásilky zakoupených distančnímzpůsobem.
- pokladen prodeje jízdenek.
- květinářství.
- provozoven pohřební služby. provádění balzamací a konzervací. zpopelňování lidských
pozůstatkťr nebo lidských ostatků. včetně ukládání lidských ostatků do uren'
- provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren.
přičemŽ uvedené zboŽí a sluŽby se převáŽně prodávají nebo nabízejív dané provozovně; tento
zákaz se nevztahuje na činnosti. které nejsou Živností podle Živnostenského zákona; dále se
tento zákaz nevztahuje na prodej potravin V provozovnách' pro které prodej potravin sice
nepředstavuje převáŽnou část činnostídané provozovny. avšak část provozovny' ve které se
prodávají potraviny. je oddělena od ostatních částíprovozovny,

Dále se zakazuje:

- přítomnost veřeinosti v provozovnách stravovacích sluŽeb' s výjimkou v provozovnách.
které nes|ouŽí pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování). v ubytovacích zařízeníchza

podmínky. Že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám. a to pouze v čase mezi 06:00
hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích sluŽeb
(např. provozovny rychlého občerstvenís výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s
tím. Že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase
mezi 20:00 hod. a 0ó:00 hod..

-

prodej

v

místě provozovny stravovacích sluŽeb umístěné v rámci nákupních center

prodejní plochou přesahující 5 000 m2

s

.

Zároveň se zakazují:
- koncertv a iiná hudební, divadelní. filmová a iiná umělecká představení včetně cirkusů a

variet
- společný zpěv více neŽ 5 osob ve vnitřníclr prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i
když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti' s výjimkou mateřských škol.
- kongresy' vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě' veletrhy.
- provoz a pouŽívání sportovišťve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny' hřiště.
kluziště. kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku'tréninkovázaÍízení)a vnitřních prostor
venkovních sportovišt'. tanečních studií. posiloven a ťttness center, s výiimkotr tělocviku na
prvním stupni základního vzdělávání v ZŠa v MŠ'
- provoz a pouŽívríníumělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní. poktrd se nejedná o poskytování zdravotníclr sluŽeb poskytovatelem zdravotních
sluŽeb,
- návŠtěvy a prohlídky Zoo a botanických zahrad.
- návštěvv a nrnhlírlkv mttzeí oqleri.í rrúctqrrnính nťírcÍrrr" hradů. zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů' hvězdáren a planetárií.
Zakazuje se poskytování ubytovacích sluŽeb. s výjimkou poskytování ubýovacích sluŽeb:
- osobám za účelemvýkonu povolání. podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.
- osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona.
- cizincům do doby opuštění ťrzemí Českérepubliky a cizincům s pracovním povolením na
územíČeskérepubliky.

- osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa.
- osobám, jejichŽ ubytování bylo sjednáno státem. územnímsamosprávným celkem nebo

jimi

zÍízenýminebo zaloŽenými subjekty za účelemuvolnění kapacit poskýovatelů zdravotních
sluŽeb nebo poskytovatelů sociálních sluŽeb nebo pro zajištěníubytování osob bez domova'
- osobám za účelemdokončeníubytování zahájeného před účinnostítohoto usnesení vlády'
- pití alkoholických

nápd

- prodej na trŽištích. v tržnicícha v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných
prodejnách a prodej z jiných mobilních zaÍízeni). pochůzkový a podomní prodej; zákaz se

nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťujícíprodej potravin a drogistického zboŽí v obcích.
kde není moŽno toto zboŽí zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej
ovoce a zelerriny (v čerstvémči zpracovaném stavu). mléka a výrobků z mléka. masa a
výrobků z masa. vajec. pekařských a cukrářských výrobků. medu a výrobků z medu.
vyrobených na územíČeskérepublikv (dále jen ..farmářské trhy").

Zakazuie se maloobchodní prodei a rrrodei a poskvtování služeb v provozovnách v

neděli no celÝ den a v nondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s tím. Že
tento zákaz se nevztahuje na činnosti. které nejsou Živností podle Živnostenského zákona. a na
provozování
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy.

b) lékáren.

c) prodejen v místech zvýšenékoncentrace cestujících na letiŠtích.Železničních stanicích a
autobusových nádraŽích.
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních.
herních
diskoték tak. Že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti.
4. provoz poskytovatelťr lázeňské léčebněrehabilitační péčetak. že lze poskytovat výlučně
lazeňskou léčebněrehabilitačnípéči.která je alespoň částečněhrazena z veřejného
zdravotního poj ištění.

Zakazuje se provoz f'armářských trhů tak. Že se zakazuje konzumace na rnístě. odstupy mezi
stánky. stolky nebo iinými prodeiními místy isou neiméně 4 metry. v ieden čas se na ploše
farmářského trŽiště nesmí vyskytovat více neŽ 20 osob na 400 rn2

Vláda schválila také prodloužení podpůrnéhoprogramu Antivirus B aŽ do konce roku.
tedy do 3l. prosince 2020. Program Antivirus B mohou čerpat firmy. které musely poslat své
zaměstnance na překáŽku v práci. ať už proto. Že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl
počet zaměstnanců pod únosnou míru. nebo proto. Že Íirma musela zastavit provoz kvůli
nedostatku dostupnosti surovin čijiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či
sluŽbách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.
Podnikatelům a firmám v krizové době pomůŽe také dalšírozšířeníliberačníhobalíčku'

Konkrétně se jedná o hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné
v období říjen aŽ prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020. zá|ohy splatné od
15. l0. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických
osob a záloh na daň silničnísplatných 15. 4.2020, 15.7 . 2020, l5. l0. 2020 a 15. 12.2020.

Mimořádné onatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 10. 2020
Příloha usnesení vlády ze dne 26. t0.2020 č. t 100.
Toto Mimořádné opatření MZ rušíMimořádné opatření MZDR |2087|2020-4/MIN/KAN ze
dne l9. l0.2020 a zároveň nařizuje všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové
póče s účinnostíode dne 28. l0. 2020z
- aby v co nejkratším čase. nejpozději do 23:59 hod. za uplynulý den vyplni|i a odeslali úplné
hlášení .,Záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu" v Informačnímsystému infekčních
nemocí.

aby stejným způsobem. stejnou cestou a do stejného času oznámili. Že přijali do péče
pacienta s onemocněním CoVID-lg' který je v těŽkém stavu. nebo jehoŽ zdravotní stav
-

vyŽaduje pouŽití podpory dýchacích funkcí.
- aby stejným způsobem, stejnou cestou a do stejnélro času oznámili. že zdravotní stav
pacienta s onemocněním COVID_19. kterého jiŽ měli v lůŽkovépéči,se změnil na těŽký stav.
nebo nově vyŽaduje pouŽití podpory dýchacích funkcí.

Příloha usnesení vlády ze dne 2ó. 10. 2020 č.l l01.

VŠernposkytovatelům zdravotních sluŽeb akutní lůŽkovépéčese súčinnostíod 28. l0.2020
nařizuje přijmout za účelenrzajištění potřebných personálních. věcných a technických
kapacit k poskytování zdravotních sluŽeb pacientťtnr s onemocněním CoVIDl9 způsobeným
novým koronavirenr SARS-CoV-2 následující opatření:
- okamŽité zastavení příjmu nových pacientů za účelemposkytování plánované péče.
- průběŽnénavyšování kapacit akutní lůŽkovépéče.včetně kapacit intenzivní péče.určené
pacientům s nemocí COVID-l9. a to dle aktuální epidemiologické situace a podle predikcí
potřeby hospital izačnípéče.
- průběŽnéuvolňování lůŽek akutní lůŽkovépéčepřekladern pacientů do následné nebo
dlouhodobé péče.nebo propuštěnímpacientů do domácího oŠetřování. a to ve všech
případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta moŽné. aniŽ by tínr bylo ohroženo
zdtaví pacienta.

Usnesení Vládv ze dne 23. l0. 2020
Usnesení č. 1085 íz;itkaz návštěv nacientů a seniorů)
Mění se doba Úrčinnosti usnesení vlády ze dne 8. l0. 2020 č. 998 tak. že účinnostse
prodlužuje do 3. l l. 2020.
Usnesením se zakazují u vŠechposkytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů
v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče's výjimkou:
- přítonrnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zaÍízení.
- návštěv nezletilých pacientů.

-

návštěv pacientů s omezenou svéprávností.
návštěv pacientů v hospicech a dalšíchpacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění.
Dále se zakazují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zaÍuenídomovů pro seniory
a domovů se zvláštnímrežimem a všem odlehčovacímsociálním službám v pobytové
formě návštěvy uživatelůs výjimkou:
nezletilých uživatelůsociálních sluŽeb'
uŽivatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
uŽivatelů sociálních služeb se zdravotním postiŽením.
uŽivatelů, poktrd to vyŽaduje jejich psychický stav či sociální situace.
uŽivatelů sociálních sluŽeb v terminálním stádiu nevyléčitelnéhoonemocnění.

Usnesení Vládv ze dne 22.l0.2o2o
h zdravotníkůNATO
Vláda odsouhlasila pobyt vojenských zdravotníků NATO nebo EU v počtu do 300 osob za

souhlas s

mvo

účelemzvládání pandemie. a to na dobu 90 dnů.

Usnesení č. 1083 (uvolnění finančníchprostředků na pořízenílůžeka plicní
ventilace)
Usnesení č. 1084 ídonlněníusnesení č. 1079 z€ dne 2|.l0. viz usnesení č.
1079) zrušeno usnesením č. ll03 ze dne 26. l0.2020

Usnesení Vládv ze dne 2l. l0. 2020
Usnesení č. 1078 (zákaz volného pohybu osob) zrušeno usnesením č. l102 ze
dne 26.10.
i
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Usnesení č. 1079 (zákaz maloobchodního nrodeie a poskytování služeb) ve
znění usnesení č. 1084 ze dne 22. l0. 2020 ) zrušeno usnesením č. ll03 ze
dne 2ó.10.
súěinnostíode dne 22. r0;2030 do dn€ 3. ll.2030
Beskvtevóníslužeb
predqien petravin; PHM, hygieniekél.e zbežíl
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-ól^ L^L^,l-í --^{^:

_

lékáren, výdqien a predqien zdravetniekýeh prestředků;
prevezeven sběru a výkupu strevin a kem*estáren;
prevezeven umežňqiíeíehvyzvednutí zbežía zásilky distarrěrrínr zpÉrst-lbenr (de-lrrěntl

j
iPrevezevry1
fr

inest

iraei

@i*
---*altaznii*e
l. _ ^*'' ^ ji_Á L'.'^L_j
a-vari*g;

J:'.^J^|_j f't|mevá

a

jiná uměleeká představení věetně eirkusů

i-*dy,ř*e jedná e výken práee nebe pednikatelské ěirrrrest:; s výjimkeu mateřskýeh

škol'

kengresy; vzdě|ávaeí akee a zleeušky v prezerrění ferměl veletrhy;

@
jeskŤfiíl

-té

árií.

prevezevání zařízení-nebe pes|tytevání 'lužeb esebám ve věku 6 až ls let zamě;enýeh
í;

pest<r'teveni uUyt

esebám za úěelem výkenu pevelání; pednikatekké nebe jiné ebdebné ěinnesti;
esebám; kterým byla nařízena praeevní pevinnest pedle krizevéhe zákena;
eizineům de deby epuštění územj ěeské re*ubliky a eizineůnn s praeevním pevelením

@

esebám; kterým byla nařízena izelaee nebe karanténa,
esebárn; jqiiehí ubytevání byle qiednáne státem; územnímsamesprávným eelkern

pť€*e

Usnesení č. l080 (omezení provozu Dracovišt' sDrávních orgánů)
S účinnostíode dne 22. l0.2020 do dne 3. ll.2020 se orgánům veřeiné moci a správním

orgánům ukládá:

-

a

ty

agendy. jejichž výkon musí b]Ít
ato ména k ištěníchodu
a sluŽeb veřeiné sorávv v nezbvtně nutném
a olnění úkolůvládv Českérepublikv
směřujících k dosaŽení cílůnouzového stavu: ostatní agendy se vykonávají v rozsahu.
nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců a dalšíchúředníchosob (dále ien ..zaměstnanci").

omezení práce

státní služby zeiména na

omezení osohního kontaktu zamě stnancfi adresátv veřeiné snrávv ís žadateli- s iinÝmi
účastníkysprávních řízení)a dalšímiexterními osobami (dále ien ..klienti/veřejnost") na
nezbytně nutnou úroveň: omezení kontaktů se provede zeiména takto:

-

rrpřednostňováním písemného. elektrorrického či telefonického kontaktu před osobnínr
ve všech případech. kdy je to moŽné. avšak při současnémumoŽnění osobního kontaktu

klientůnr/veřejnosti

v

opatřením.

úředních hodinách

v

rozsahu stanoveném tímto krizovým

oříimem veškených dokurnentů od klientrr/veřeinosti Douze orostřednictvím oracoviště
podatelny. je-li zřízeno: vŽdy. kdy je to moŽné. se upřednostní elektronická komunikace.

_

dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. přijetím opatření
nrnezlriíeír.h nřítnú lrnntcLt' i ednání se nrnrrárl tza zrrr?ěr'núr.h h rrrrien r.lr únh ^nqÍrénl
i

vÝše uvedená ooatření se ořiměřeně ooužiiíi oro vnitřní stvk zaměstnanců v rámci orqánu_

omezení rnzcalrtt írřerlnính hnrlin nroánů na2 rlnw v trirln r v rnzcqhrr { hnrlin v daném dni ato
v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem
informují a zveřejní je na svých úředních deskách: omezení rozsahu úředních hodin orgánů se
r

neuplatní v případech. kdy:

- dosavadní rozsah úředníchhodin orgánu nepřesahoval rozsah stanovený tímto krizovým

-

opatřením,

by omezení rozsahu úředních hodin ohrozilo činnost orgánu nebo

nepřiměřeně

omezi lo práva klientri/veřej nosti,

byl klientovi předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště orgánu,

zajišťováníchodu jednotlivých útvarůorgánu vždy nejniŽším moŽným počtem
zaměstnanců pfftomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné
moci nebo správního orgánu,
zajištěníčinnosti orgánu tak, aby případné karanténníopatření vůčičásti zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídaní oddělených skupin zaměstnanců orgánu.

práce na dálku);

Usnesení ě. 1081 (pokračování programu COVID-náiemné)
V návaznosti na usnesení č,. 1079' kteým byl stanoven zál<az maloobchodního prodeje a

poskytování sluŽeb v provozovnách se schválilo rozšířenídotčených provozů definovaných
ve Výzvě 2 o ty provozy, kterým byl usnesením Vlády č. 1079 zakázán nebo výrazně omezen
provoz.

