Usnesení Vlády ze dne 30.11.2020
Usnesení č. 1262 (hromadné akce)
Vláda s účinností od 3. 12. 2020 do 12. 12. 2020
Zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech
nebo 50 osob ve vnějších prostorech s výjimkou např. členů domácnosti, zaměstnanců
vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou
činnost, zasedání orgánů veřejné moci, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují
odstup od osob, které nejsou účastníky hromadné akce alespoň 2 metry.
Dále se zakazují:
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru
a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují
prostorové podmínky,
b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to
i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle
písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,
c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností;
Dále se omezují např.:
1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních
prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, je-li zkouška veřejná, mohou být ve
vnitřních prostorech staveb dále přítomny nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi
sebou udržují rozestupy alespoň 2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a
potraviny včetně nápojů konzumují pouze vsedě,
2. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky
uzavřeny v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.,
3) provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních

služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních prostorech
může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, skupinové aktivity lze
provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní sauny jsou
zakázány,
4) návštěvy a prohlídky ZOO a botanických zahrad tak, že může být využito nejvýše 25
% kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních
prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro
veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
5) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito
nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě
skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,
6) návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních
objektů, hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu zdržovat a
pohybovat ve skupinách maximálně po 10 osobách,
7) veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity
z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být
přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro veřejnost, a účastníci udržují
mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
8) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději
následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,
9) právo pokojně se shromažďovat tak, že každý účastník je povinen mít ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a může se jej účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování
rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
10) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že platí zákaz přítomnosti veřejnosti v čase
mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např.
zaměstnanecké stravování), max. obsazenost 50% kapacity, zákazníci jsou usazeni s
odstupem alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu
max. 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti. V případě prodeje z provozovny stravovacích
služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v
bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti,
11) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé
musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,

c) zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci na místě,
d) zakazují se stoly a místa k sezení,
12. provoz knihoven - max. 1 zákazník na 15 m2 plochy části knihovny, která je přístupná
veřejnosti, rozestupy 2 metry, u vstupu do knihovny umístěny dezinfekční prostředky,
13. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak,
že max. 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou
menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a
na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
Dále se doporučuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště, zajistit
pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho
antigenu.

Usnesení č. 1263 (provoz škol)
Vláda s účinností od 7. 12. 2020 do 12. 12. 2020 omezuje:
1. provoz VŠ a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastníli se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto
bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních
programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi, studenty
prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
Dále se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních s výjimkou studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost
2. provoz SŠ, VOŠ a konzervatoří, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a
studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou:
- žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
- individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník)
- žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů
- žáků a studentů jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického
vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá
polovina tříd
- konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek
3. provoz základních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
- základní školy při zdravotnickém zařízení,
- dětí v přípravné třídě,
- žáků 1. stupně základní školy,
- žáků 9. ročníků základní školy,

- žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu
neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina

Usnesení č. 1264 (omezení návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory)
Vláda s účinností od 5. 12. 2020 do 12. 12. 2020 zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních
služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče,
s výjimkou přítomnosti třetí osoby při porodu, návštěv nezletilých pacientů a návštěv pacientů
s omezenou svéprávností.
Zákaz návštěvy podle tohoto bodu se nevztahuje na třetí osobu v případě, že se podrobí před
zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním
výsledkem.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020
Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN
Všem osobám se s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření
zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných 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 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.
Zákaz se nevztahuje např. na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole
c) žáky, studenty a pedagogy v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v
internátě a domově mládeže,
e) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
f) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
g) 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,
h) 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,
i) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho
odbavení,

Mimořádné opatření č.j. MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN
Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center
se s účinností od 4. 12. 2020 do 18. 12. 2020 nařizuje provést vyšetření na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech
pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vykonávajících svou činnost na základě
školského zákona na území České republiky, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou
nákazu považuje za ohnisko nákazy.
Vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci
minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od
prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 5 dnech
proveden test metodou RT-PCR s negativním výsledkem.

