
 

 

Vláda od středy zpřísní preventivní opatření proti šíření onemocnění 

COVID-19, nařízení se dotknou výuky ve školách a omezí se provoz 

sociálních služeb 

 

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických 

opatření. Jejich rozsah schválila vláda na jednání v pondělí 12. října 2020. Rozhodla rovněž, 

že ze státních rezerv uvolní 190 000 respirátorů typu FFP2 a milion roušek pro těžce 

hendikepované osoby, a schválila také uvolnění až 205 milionů korun na nákup remdesiviru. 

 

Od středy nebude možné na jednom místě, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, až na 

přesně specifikované výjimky se shromáždit v počtu více než šest osob. Do restaurací, barů a 

podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit 

pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové 

restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, 

taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno 

konzumovat alkoholické nápoje. 

 

Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické výuky na 

vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny a 

školské kluby. 

 

Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty budou mít zákaz ubytovávat studenty a 

žáky s výjimkou těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Pracovní povinnost se přitom 

týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších 

odborných a středních zdravotnických škol. 

 

Lidé si budou muset od 13. října nově nasadit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích 

cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy.  

 

Vláda rovněž obnovila omezení provozu sociálních služeb a zákaz vycházet mimo objekt či 

areál zařízení pro klienty sociálních služeb, jako tomu už bylo na jaře, a přijala opatření, aby 



občané, kteří žádají o poskytnutí nepojistných sociálních dávek, nemuseli chodit na úřady se 

žádostmi, ale aby úřady přijímaly žádosti elektronicky, nebo je automaticky prodlužovaly. 

 

Vláda rovněž rozhodla, že ze státních hmotných rezerv uvolní 190 000 kusů respirátorů typu 

FFP2 a 1 000 000 roušek, které bezúplatně poskytne osobám pobírajícím invalidní důchod pro 

invaliditu třetího stupně a osobám mladším 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se 

zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Distribuci zajistí Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, a to prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, respektive prostřednictvím 

Úřadu práce ČR, které je budou distribuovat ve spolupráci s Českou poštou. 

 

Stát zajistí i osobní ochranné prostředky pro zaměstnance zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc a ohrožené děti, kterým poskytují péči i během nouzového stavu. Pro tato 

zařízení bude ze státních hmotných rezerv zajištěno po dobu nouzového stavu až 26 580 

respirátorů typu FFP2, 186 000 roušek, 49 500 ochranných rukavic a 2 475 ochranných štítů. 

 

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. 


