Usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021
pozn. přijatá usnesení platí do 28. 2. 2021 (tj. do skončení nouzového stavu)

Usnesení č. 125 (vyhlášení nouzového stavu)
Vláda vyhlásila od 15. 2. 2021 od 00:00 hod na dobu 14 dnů nouzový stav. Dále stanovila,
že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na
pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se
budou vztahovat zákazy a povinnosti.
Dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou
tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena.

Usnesení č. 126 (zákazy a omezení maloobchodního prodeje a poskytování
služeb)
Oproti usnesení č. 78 (týkající se zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb)
vláda od pondělí omezila nově činnost knihoven tak, že budou moci čtenářům sloužit formou
výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo
bezkontaktně. Při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat
respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.
Bude rovněž možné poskytnout ubytovací služby osobám, které jsou ubytovány za účelem
toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu.

Usnesení č. 127 (zákazy a omezení volného pohybu osob)
V opatření omezujícím volný pohyb osob jsou nově ve výjimkách cesty za účelem voleb a
zasedání orgánů právnických osob a jejich konání. V případě, že se takových voleb nebo
zasedání účastní více než deset osob, musí mít nasazeny minimálně chirurgické roušky,
dodržovat rozestupy a prokázat se negativním výsledkem testu. Shromáždění se až na
výjimky smí zúčastnit nanejvýš 50 osob.

Usnesení č. 128 (omezení činnosti správních orgánů a orgánů veřejné moci
Vláda zrušila omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů. Nadále
platí, že úřady mají omezit práci na nezbytně nutné agendy a omezit na minimum osobní
kontakty zaměstnanců s veřejností.

Usnesení č. 129 (omezení provozu VŠ, VOŠ, SŠ, a ZŠ)
V oblasti školství, přibyla možnost konání komisionálních opravných a komisionálních
náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích.

Usnesení č. 130 (určené školy pro zaměstnance kritické infrastruktury)

Vláda nařídila hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková
potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem
obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat
nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci
kritické infrastruktury. Obce s rozšířenou působností a zřizovatelé určených škol a školských
zařízení mají poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům v procesu zajišťování
vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.

Usnesení č. 131(zákazy a omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních
a domovech pro seniory)
U všech poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují akutní lůžkovou péči se zakazují
návštěvy pacientů s výjimkou:
- přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za dále stanovených podmínek
- návštěv nezletilých pacientů,
- návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
- návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění,
U všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se
zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě se omezují
návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující
uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které
absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a
na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a
doloží o tom doklad.

Usnesení č. 132 (vycházky v zařízeních sociálních služeb)
V případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována
sociální služba bude vycházka umožněna za podmínky, že uživatel bude bezprostředně po
návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden
první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených
prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. Uživatel sociálních služeb
používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Usnesení č. 133 (zákazy návštěv ve vazebních věznicích a detenčních
ústavech)
Vláda zakázala návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon
zabezpečovací detence.

Usnesení č. 134 (omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů
Cheb, Sokolov a Trutnov)

Usnesení č. 135 (opatření k zajištění kritické infrastruktury)
Vláda uložila subjektům kritické infrastruktury a jejich smluvním dodavatelům podílejícím se
přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury přijmout nezbytná opatření k zajištění
provozu dotčených prvků kritické infrastruktury.

Usnesení č. 136 (opatření v provozu krematorií)
Zakazuje se zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území ČR, která není státním občanem ČR
ani nemá trvalý pobyt na území ČR, s výjimkou těla zemřelého, které se ke dni 15. února
2021 nachází na území ČR. Dále se ukládá provozovat krematorium v maximálním možném
rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím limitům provozu stanoveným obcí.

Usnesení č. 137 (nahrazení vstupní lékařské
prohlášením u osob některých kategorií prací)

prohlídky

čestným

