Informace k stávajícímu nouzového stavu:
Nouzový stav vyhlášen vládou ČR 14. února 2021 od 15. února 2021, od 00:00 hod. skončil 26. února
2021 v 24:00 hod. podle čl. 6, odst. 3, zákona 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, rozhodnutím
Poslanecké sněmovny o jeho zrušení před uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen.
Všechna usnesení vlády o přijetí krizových opatření v návaznosti na tento nouzový stav pozbývají
platnosti.
Nadále platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví vyhlášená podle zákona o ochraně
veřejného zdraví.
Nový nouzový stav:
Sbírka zákonů č. 39/2021 z 26. 2. 2021, je na webu pod Krizová opatření. Zde je uvedeno UV ČR k
vyhlášení nouzového stavu. Níže je dalších 18 UV ČR (krizová opatření UV ČR), dále dvě MO MZDR.
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19:
Sbírka zákonů č. 38/2021 z 26. 2. 2021, kde je mimo jiné uveden zákon č. 94/2021 Sb. o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID19 a o změně některých souvisejících
zákonů. Je též na webu pod Krizová opatření (dále KO).
UV č. 196 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 96/2021 Sb.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNJWM
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vyhlašuje pro
území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR
NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 27. února 2021 na dobu 30 dnů.
UV č. 197 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 97/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 2.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNLHS
KO o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami.
Jedná se o prodloužení KO, které platilo dosud.
UV č. 198 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 98/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 2.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNNIM
KO o omezení volného pohybu osob s výjimkami.
Jedná se o prodloužení KO, které platilo dosud.
UV č. 199 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 99/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNQ4P
KO o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů.
Jedná se o prodloužení KO, které platilo dosud.
UV č. 200 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 100/2021 Sb. (od 27. 2. do 21. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM
KO o omezení provozu škol a školských zařízení s výjimkami.
Zrušena výjimka pro žáky v oboru vzdělávání Praktická škola jednoletá a dvouletá, dále komplet
pro základní školy.
Zakázán provoz mateřských škol s výjimkou mateřských škol při zdravotnickém zařízení.
Zrušena výjimka u provozu školních klubu a družin.
UV č. 201 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 101/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNUVW
KO o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami.

UV č. 202 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 102/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNW3G
KO o vycházkách v zařízeních sociálních služeb, stanovení podmínek.
UV č. 203 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 103/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNYQH
KO o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a ústavech pro výkon zabezpečovací detence.
UV č. 204 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 104/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 2.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP2VO
KO o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s
výjimkami.
UV č. 205 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 105/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP4U4
KO k zajištění kritické infrastruktury.
UV č. 206 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 106/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUXYWP
KO o pracovně lékařských prohlídkách včetně čestného prohlášení.
UV č. 207 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 107/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUP8E8
KO o provozu krematorií.
UV č. 208 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 108/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPAYV
KO o zajištění plynulosti poskytování sociálních dávek.
UV č. 209 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 109/2021 Sb. (od 27. 2. po dobu trvání NS)
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPCV1
KO o provozu datových schránek zdarma.
UV č. 210 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 110/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPESA
KO o zaměstnávání pro cizince pobývající v ČR.
UV č. 211 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 111/2021 Sb. (od 27. 2. do 28. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPG2R
Toto UV není krizovým opatřením.
Týká se zabezpečení a organizace poskytování sociálních služeb po dobu trvání NS.
UV č. 212 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 112/2021 Sb. (od 27. 2. do 21. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPJD3
KO o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 2-10 let zaměstnanců jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci zaměstnavatelů určených UV.
Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.
108//2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníky ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické
infrastruktury,
– zaměstnanci České pošty, s. p.,
Hejtmani mají pravomoc stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců.
UV č. 216 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 113/2021 Sb. (od 1. 3. do 21. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU
KO o omezení volného pohybu osob s výjimkami.
Jedná se o omezení pohybu osob mimo okresy.
Formuláře ke stažení pro pohyb mimo okresy možno stáhnout zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx , resp. z webu Nouzový stav
UV č. 217 z 26. 2. 2021 vyhlášené pod č. 114/2021 Sb. (od 1. 3. do 21. 3.)

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62
KO o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s výjimkami.
Upravena výjimka pro provozovny:
- prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních
komunikacích.
Zrušeny výjimky pro provozovny:
- prodejen malých domácích zvířat,
- prádelen a čistíren,
- provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
- prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
- provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě,
geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
- prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
- provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení
daňové evidence,
- zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
- provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
- provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a
jejich instalace),
- provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na
hroby,
pietní svíčky apod.,
- provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
- prodejen zbraní a střeliva,

- papírnictví,
- prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
- provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu.
Nově vláda zakazuje:
- poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém
zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně
pro děti zaměstnanců těchto zařízení.
Nově vláda omezuje:
- provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou
léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN z 26. 2. (od 1. 3.)
Týká se nošení OOP (FFP2/KN95) s výjimkami.
1. FFP2/KN 95 nebo zdravotnická obličejová maska, rozšířeno o:
- na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.
2. v ustanovení, kde platilo FFP2/KN 95 nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové
masky zrušeno dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky a platí pouze FFP2/KN 95.
Dále uložena povinnost všem zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky
dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto
neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do
fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele)
Tímto MO zrušeno od 1. 3. MO MZ, č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN z 22. 2.
MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-3/MIN/KAN z 26. 2. (od 1. 3.)
Týká se karantény a izolace, změna ukončení karantény a izolace z 10 na 14 dnů.
Tímto MO zrušeno od 1. 3. MO MZ, č. j. MZDR 40555/2020-2/MIN/KAN z 22. 2.

