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Vláda s účinností od 17. 11. 2020 uložila subjektům kritické infrastruktury a jejich
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvků kritické infrastruktury přijmout
nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury.
Subjekty kritické infrastruktury musí určit nezbytné smluvní dodavatele, vést si jejich aktuální
seznam, pravidelně tento seznam předávat příslušnému ministerstvu nebo jinému správnímu
úřadu.
Dále se nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury a
fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů kritické infrastruktury zdržovat se
v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně na místech
určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,
b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných
zdravotních služeb fyzické osobě,
c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

Usnesení Vlády č. 1190 (zákaz volného pohybu osob)
Vláda s účinností od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020 upravila omezení viz usnesení č. 1113 ve
znění usnesení č. 1142 ze dne 2. 11. 2020 tak, že nově je možné účastnit se svatby, pohřbu či
bohoslužby v počtu max. 15 osob. Dále je možné sportovat na venkovních sportovištích.

Usnesení Vlády č. 1191 (omezení provozu škol)
Vláda s účinností od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020 upravila omezení provozu škol a to tak, že
se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo
2. ročníku základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a příp.
zákonný zástupce).
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.

Usnesení Vlády č. 1192 (zákaz a omezení maloobchodního prodeje a
poskytování služeb)
Vláda s účinností od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020 upravila usnesení č. 1116 ve znění
usnesení č. 1142 ze dne 2. 11. 2020 upravující zákaz a omezení prodeje zboží a poskytování
služeb tak, že se prodlužuje možnost prodejní doby do 21:00 hodin a v provozovně bude
moci být max. 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a
kočičí salóny. Zákazy maloobchodního prodeje až na stanovené výjimky (např.
potraviny, drogerie, PHM, autoservisy, atd.) zůstávají v platnosti.

Vláda dále schválila Dotační program Covid – Školy v přírodě, který je zaměřený na
pomoc ubytovacím zařízením, které pořádají školy v přírodě. Poskytovat se bude podpora ve
výši 27% z částky nasmlouvaných neuskutečněných pobytů škol, a to v období od 25. 5. do
29. 6. 2020. Podpora bude max. 400,- Kč/žák/den.
Dále Vláda schválila podporu obnovy sportovních aktivit, peníze budou využity na
podporu klubové činnosti, sportovních akcí pro registrované sportovce i na obnovení
sportovních činností po epidemii.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 11. 2020
Mimořádné opatření č.j. MZDR
ochraných prostředků dýchacích cest)

15757/2020-39/MIN/KAN

(nošení

S účinností od 18. 11. 2020 do 20. 11. 2020 je upraveno mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest (původní zrušeno soudem
z důvodu nedostatečného odůvodnění)
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které
brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a
to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
Zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
skupině,
c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky a akademické pracovníky v rámci vzdělávací
aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku
d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže,
e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při
nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání
Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky, studenty a pedagogické
pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní
družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky
nebo studenty,

h) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se
závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
m) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od
jiné osoby,
n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho
odbavení,

Ochranné opatření č.j. MZDR 20599/2020-37/MIN/KAN (nošení ochraných
prostředků dýchacích cest)
S účinností ode dne 17. 11. 2020 se nařizuje všem osobám, které od 17. 11. 2020
vstoupily na území ČR:
- v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění neprodleně
oznámili tuto skutečnost, svému lékaři.
- strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění
Všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států,
které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, aby
před vstupem na území ČR oznámili tuto skutečnost vyplněním elektronického
Příjezdového formuláře a do 5 dnů od vstupu na území ČR se na vlastní náklady
podrobili testu na přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví
v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních.
To neplatí:
a) pro pracovníky mezinárodní dopravy, pokud je důvod vstupu doložen odpovídajícím
dokumentem,
b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným dlouhodobým nebo trvalým
pobytem v EU, kteří tranzitují do 12 hodin přes ČR, nebo cestují do ČR na dobu
nepřesahující 12 hodin z naléhavých zdravotních, rodinných, obchodních nebo
pracovních důvodů,
d) pro osoby mladší 5 let,
f) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce nebo
vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici
s Českou republikou do nebo ze sousedního státu;

