
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. listopadu 2020 č. 1203 

 
k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

 
 
Vláda 
 
vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat: 
1. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 21. listopadu 2020 zakáže všem osobám 

pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, 
v stanovených případech a s výjimkami, 

2. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 21. listopadu 2020 nařizuje 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 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, 

3. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 21. listopadu 2020 nařizuje všem 
poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči nebo 
domácí péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby 
se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, 
poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě 
a poskytovatelům pečovatelské služby s frekvencí jedenkrát za 5 dní, provést preventivní 
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC 
antigenních testů provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, 
nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování 
pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým 
uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu o poskytování zdravotních 
služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty 
nebo uživateli sociálních služeb, 

4. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 21. listopadu 2020 nařizuje všem 
poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného 
bydlení a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím osobní asistenci s frekvencí 
jedenkrát za 5 dní, provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů provedených zaměstnancem, který 
je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má 
uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem 
zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení antigenních testů smlouvu 
o poskytování zdravotních služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí 
do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb, 

5. mimořádné opatření, kterým se s účinností od 23. listopadu 2020 nařizuje všem osobám, 
vykonávajícím u provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, 
osobní péči o děti svěřené do péče tohoto zařízení, v případě, že zjistí nebo jim bylo na 
základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém kontaktu s 
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osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, aby o tom bezodkladně 
informovaly provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 
 

jejichž návrhy jsou uvedeny v přílohách tohoto usnesení. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


