
účinnost od 20.3.2021 do 28.3.2021  

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 131/2021 Sb. 
 

ze dne 18. března 2021 č. 296 

o přijetí krizového opatření 

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, 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) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

 

Vláda 

I. nařizuje s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. 

všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se 

zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je 

poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky: 
1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude 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. Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený 

certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o 

léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací 

látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba 

nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, 

2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle 

příslušných norem (např. FFP2, KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 

14683+AC, které brání šíření kapének; 

 

II. zrušuje s účinností ode dne 20. března 2021 krizové opatření přijaté usnesením vlády ze dne 26. 

února 2021 č. 202, vyhlášené pod č. 102/2021 Sb. 

https://www.obecniportal.cz/onmfst2/onb/fulsoft/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=110/1998;z;S&last=1
https://www.obecniportal.cz/onmfst2/onb/fulsoft/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=240/2000;z;S&last=1
https://www.obecniportal.cz/onmfst2/onb/fulsoft/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=108/2006;z;S&last=1
https://www.obecniportal.cz/onmfst2/onb/fulsoft/fs2_text.php?coll=pszAx&subcoll=&norm=102/2021;z;S&last=1

