
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 2. listopadu 2020 

Č. j.: MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN

MZDRX01CM30Y

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 
toto mimořádné opatření:

I.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem 
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 
domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb 
poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě se s účinností ode dne 4. listopadu 2020 
nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření, a následně s frekvencí 
jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů provedených 
zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních 
služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých 
pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb. 
Vyšetření se neprovádí u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od ukončení izolace, 
která byla nařízena z důvodu onemocnění COVID-19, neuplynulo více než 90 dnů, u osob, 
kterým byl v posledních 5 dnech před pravidelným vyšetřením proveden test metodou 
RT-PCR s negativním výsledkem, a u osob v terminálním stadiu onemocnění.

II.

Všem pacientům nebo uživatelům sociálních služeb poskytovatelů uvedených v bodu I se 
nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 podrobit se vyšetření podle bodu I.

III.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 
postupovat následovně. V případě, že výsledek preventivního vyšetření POC antigenním 
testem provedeného podle bodu I je
a) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky 

onemocnění COVID-19, je považována za osobu s probíhajícím onemocněním COVID 19, 
poskytovatel postupuje podle bodu IV a tuto osobu izoluje,
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b) pozitivní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba nemá klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku 
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu 
izoluje,

c) negativní na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a osoba má klinické příznaky 
onemocnění COVID-19, poskytovatel postupuje podle bodu V a do doby zjištění výsledku 
konfirmačního testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR osobu 
izoluje.

IV.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 
neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho 
pacient nebo uživatel sociálních služeb s klinickými příznaky onemocnění COVID-19 byl 
pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a místně 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se ukládá nařídit této osobě izolaci; mimořádné 
opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nařizování izolace při pozitivním výsledku RT- 
PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 se pro nařízení a ukončování izolace použije 
obdobně.

V.

Všem poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 
neprodleně oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho 
pacient nebo uživatel sociálních služeb bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 byl 
pozitivně testován POC antigenním testem na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo byl 
tímto testem negativně testován na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, ale má klinické 
příznaky onemocnění COVID-19, a místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví se 
ukládá nařídit tomuto pacientovi nebo uživateli sociálních služeb absolvovat konfirmační test 
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR. V případě pozitivního výsledku 
testu metodou RT-PCR se ukládá místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nařídit 
této osobě izolaci podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího 
nařizování izolace při pozitivním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

VI.

Poskytovatelům uvedeným v bodu I se nařizuje s účinností ode dne 4. listopadu 2020 
bez zbytečného odkladu hlásit informaci o každém pozitivním výsledku POC antigenního testu 
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 u svého pacienta nebo uživatele sociální 
služby podle bodu I registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství, který je povinen tyto informace bezodkladně elektronicky hlásit 
do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Nemá-li osoba registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo není-li 
poskytovateli znám, hlásí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví, který je povinen tyto informace bezodkladně elektronicky hlásit do Informačního 
systému infekčních nemocí (ISIN).

VII.

Zrušuje se mimořádné opatření ze dne 30. října 2020, č.j. MZDR 47828/2020-1/MIN/KAN.
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Vlil.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání a pozbývá platnosti dnem 
skončení nouzového stavu.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARSCoV-2 
v Evropě a zejména v České republice. Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů 
zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 
na území České republiky. Realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem k současné 
nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 u uvedených 
poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Poskytovatelé zdravotních a pobytových 
sociálních služeb by měli přijmout veškerá možná protiepidemická opatření, která povedou 
k zamezení šíření onemocnění COVID-19. Za taková lze považovat opatření týkající se úprav 
režimu a fungování zařízení spočívající především v maximální prevenci přenosu nákazy 
virem SARS-CoV-2, a to zejména oddělením osob zdravých od osob nemocných 
a dodržováním potřebných hygienicko-epidemiologických opatření, včetně používání 
přiměřených ochranných pomůcek dýchacích cest. Toto opatření je zaměřeno na včasné 
odhalení COVID-19 pozitivních osob mezi nejzranitelnější skupinou osob, kterým jsou 
dlouhodobě poskytovány zdravotní nebo sociální služby nastavením pravidelného 
preventivního vyšetření pomocí POC antigenních testů na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2. Toto opatření vychází z následujících údajů: sociální zařízení patří mezi jedny 
z nejčastějších clusterů epidemie onemocnění COVID-19, osoby starší 65 let tvoří cca 90 % 
všech dosud zemřelých v souvislosti s onemocněním COVID-19, osoby starší 65 let tvoří 
nejvyšší podíl napočtu hospitalizovaných pro onemocnění COVID-19, pohybující se mezi 
65-75 %, podíl seniorů nad 65 let (cca 14%) na prevalenci COVID v celé populaci a vyšší 
riziko úmrtí v souvislosti s onemocněním COVID-19. Zdravotnická zařízení patří mezi 
tři nejčastější ohniska-clustery onemocnění COVID-19 v současné epidemii, virová nálož mezi 
zdravotnickými pracovníky je vysoká, denně se nyní nakazí přibližně 1000 zdravotníků, 
zdravotníkům hrozí riziko nákazy z běžného osobního života, ale také od nakažených 
pacientů, kteří nemusí v průběhu poskytování zdravotním péče jevit příznaky nemoci a mohou 
být zdrojem nákazy pro zdravotníky, v lůžkových zdravotnických zařízeních může dojít 
k úzkému a dlouhodobému kontaktu pacientů navzájem, proto zde hrozí riziko snadného šíření 
onemocnění COVID-19 a neodhalený SARS-CoV-2 pozitivní pacient v lůžkovém 
zdravotnickém zařízení může být rizikem pro ostatní hospitalizované pacienty a pro ošetřující 
zdravotnický personál.

n Blatný, Ph.D.
inistr zdravotnictví

$
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 133258890-202840-
201102201813, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
2.11.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková

133258890-202840-201102201813

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 30. října 2020 č. 1113 
 

o přijetí krizového opatření  
 
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) 
krizového zákona. 
 
Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 
do 23:59 hod. 
 
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 
hod. s výjimkou: 
 
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu 

povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště, 
 
2. výkonu povolání, 
 
3. výkonu činností sloužících k zajištění 

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 

 
4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu 

ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 
 
5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště; 
 
II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 
hod. s výjimkou: 
 
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu 

povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
 
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, 

léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického 
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, 
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních 
a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 
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4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu 
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 

 
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 

doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče, 
 
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 

doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
 
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 
 

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické 

činnosti, 
c) individuální duchovní péče a služby, 
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
f) veterinární péče, 

 
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam, 
 
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 
 
10. cest za účelem vycestování z České republiky, 
 
11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 
 
12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách; 
 
13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven; 
 
14. cest zpět do místa svého bydliště; 
 
III. nařizuje 
 

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat 
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II, 

 
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
 
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou 

 členů domácnosti, 
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto 

činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, 
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je 
možné, 

 
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem 

k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště; 
 
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může konat pouze 
mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to 
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ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků 
alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest 
(nos, ústa), který brání šíření kapének; 
 
 
V. doporučuje 
 
1. zaměstnavatelům 

a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené 
v kolektivní smlouvě, 

b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele, 
 
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 

2 metry (např. při nákupu), 
 
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk, 
 
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky; 
 
VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické 

podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž 
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat. 

 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů 
 
Na vědomí: 
hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy,  
primátoři, starostové 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš 
předseda vlády 



USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 2. listopadu 2020 č. 1142 
 

o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření 
vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. 

 
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 
a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území 
České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 
písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla 
o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 
písm. b) krizového zákona. 
 

 

Vláda s účinností ode dne 4. listopadu 2020 od 00:00 hod. 
 

mění  
 

1. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášené pod č. 444/2020 Sb., takto: 

a) v bodu I se za bod 5 doplňuje bod 6, který zní: 

„6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření;“, 

b) v bodu II se za bod 13 vkládá nový bod 14, který zní: 

„14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,“, 

Dosavadní bod 14 se označuje jako bod 15, 

c) v bodu VI se slova „v důležitém státním zájmu konat“ nahrazují slovy „konat, a to jedná-li 
se o akce v důležitém státním zájmu, nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.“, 

2. usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1116, vyhlášené pod č. 447/2020 Sb., tak, že 
v bodu I/4 se na konci písmene g) doplňuje text, který zní: 

„a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, 
výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce 
konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které 
nejsou v souladu s bodem VI usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1113, vyhlášeného 
pod č. 444/2020 Sb., zakázány“. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády 


