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Aktuální stav opatření a doporučených postupů ke COVID-19 pro sociální služby 
ke dni 15. 6. 2020 
 
 
 Zákaz vycházení mimo objekt či areál poskytovatele 
Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 ZRUŠENO 18. 5. 2020 
Zákaz vycházení klientům služeb registrovaných podle § 48, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, skončil s ukončením nouzového stavu. Od 18. 5. 2020 tedy není možné žádným 
způsobem omezovat osobní svobodu klientů, byť v dobré víře a ve snaze ochránit zranitelné skupiny. 
Nelze tak učinit z rozhodnutí ředitele. Pakliže poskytovatel vědomě zadržuje klienty v zařízení, 
vystavuje se riziku následků plynoucích z porušování lidských práv, tedy správnímu deliktu či 
trestnímu stíhání. Pakliže poskytovatel záměrně neposkytuje informaci o tom, že nouzový stav je 
ukončen a je obnovena možnost opustit zařízení, nenaplňuje povinné činnosti sociální služby, 
konkrétně § 35 písm. j zák. 108/2006 Sb. a § 3 písm. c vyhl. 505/2006 Sb. 
 
 Návštěvy u klientů 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 10519/2020 ze dne 9. 3. 2020  ZRUŠENO 15. 4. 2020 
Zákaz návštěv v pobytové formě sociálních služeb (výjimka terminální stádium, omezení 
svéprávnosti). 
 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 ze dne 15. 4. 2020  ZRUŠENO 18. 5. 2020 
Zákaz návštěv v pobytové formě sociálních služeb, výjimka terminální stádium, omezení svéprávnosti 
(změna původního – přidán zákaz 3. osoby u porodu).   

 
Mimořádné opatření, příloha č. 4 usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 18. 5. 2020  PLATÍ  
Ruší mimořádné opatření MZ ČR č. 16214/2020 a návštěvy povoluje od 25. 5. 2020. 

 
Doporučený postup MPSV ČR č. 10/2020 k organizaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních 
služeb 
Od 25. 5. 2020 jsou návštěvy v zařízeních sociálních služeb povoleny. Je výhradně na poskytovateli, 
jaká epidemiologická opatření stanoví, případně v součinnosti s místním orgánem veřejného zdraví, 
jehož stanovisko má doporučující, nikoli závazný charakter.  
Závazná jsou ustanovení mimořádného opatření k usnesení vlády č. 555 ze dne 18. 5. 2020, které 
stanoví, že na návštěvu mohou pouze 2 osoby, každá je dotazována na symptomy (ústně nebo 
dotazníkem), jejichž tělesná teplota nepřekročí 37,0 °C, preferují se venkovní prostory, používají se 
paravany atd. Samozřejmostí je použití dezinfekce a roušek, které jsou k datu této informace stále ve 
vnitřních prostorách staveb povinné.  
 
 Přerušení poskytování sociálních služeb 
Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 ZRUŠENO 18. 5. 2020 

 Pozastavení činnosti § 45, 47, 62, 65, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
po dobu nouzového stavu.  

 
Usnesení vlády ČR č. 462 ze dne 24. 4. 2020 ZRUŠENO 11. 5. 2020 

 Pozastavení činnosti se nevztahuje na poskytovatele § 62 a 65 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.  

 Nízkoprahová denní centra a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v terénní formě 
mohou poskytovat služby v bezkontaktní podobě. 

 
 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zdravotnictvi-zakazuje-navstevy-vsem-poskytovatelum-zdravotnich-slu_18682_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-zakaz-navstev-pacientu-ve-zdravotnickych-zarizenich-a-zariz_19016_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABPQQKVQK
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_10_2020_navstevy.pdf/
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMSJP4V9
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPDLR2UH
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Usnesení vlády ČR č. 521 ze dne 7. 5. 2020 PLATÍ 

 Pozastavení činnosti služeb registrovaných dle § 45, 47, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách.  

 
Mimořádné opatření MZ ČR 20593/2020 ze dne 15. 5. 2020  PLATÍ 

 Bod I. a III. 
 Prodlužuje pozastavení činnosti § 45, 46, 47, 66 a 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách do 25. 5. 2020.  
 Jde-li o cílovou skupinu osob nad 50 let, je činnost pozastavena do 22. 6. 2020. 

 
 Poskytování služeb na základě smlouvy 
Usnesení vlády ČR č. 239 ze dne 16. 3. 2020 ZRUŠENO 18. 5. 2020 
 
Mimořádné opatření MZ ČR 20593/2020 ze dne 15. 5. 2020, bod II. ZRUŠENO 8. 6. 2020 
Na základě těchto dokumentů bylo možné poskytovat služby v omezené míře, mimo rámec uzavřené 
smlouvy s klientem a mimo rámec individuálního plánu tak, aby byla zajištěna nezbytná míra služeb a 
zajištění ochrany života a zdraví osob. Například bylo možné měnit typ ubytování a stravování, aniž 
by bylo nutné měnit smlouvu. Po 8. 6. 2020 platí opět normální stav, tedy ubytování a stravování 
podle uzavřené smlouvy a dodržování dalších principů zákona o sociálních službách.  
 
 Zákaz čerpání dovolené  
Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 15. 3. 2020 ZRUŠENO 23. 3. 2020 
 
Usnesení vlády ČR č. 278 ze dne 23. 3. 2020 ZRUŠENO 10. 4. 2020 
Zákaz čerpání dovolené zdravotnickým pracovníkům po dobu nouzového stavu byl zrušen, čerpání 
dovolených probíhá normálně. 

 
 Vyčlenění lůžkové kapacity pro klienty s COVID-19 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020 ze dne 27. 3. 2020  PLATÍ 
 
Doporučený postup MPSV ČR č. 7/2020 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů 
v sociálních službách 
Nadále platí:  

 Vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních 

poskytovány zdravotní nebo sociální služby (dále jen služby) a u kterých se prokázalo 

onemocnění COVID-19, a to operativně podle potřeby vyvolané aktuální epidemiologickou 

situací, a zajistit, aby tyto prostory byly zřetelně označeny.  

 Zajistit personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru a 

zajistit, aby zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s osobami, kterým jsou v jejich zařízeních 

poskytovány služby a u kterých bylo prokázáno onemocnění COVID-19, nepřicházeli do 

kontaktu s jinými zaměstnanci a osobami pobývajícími v jejich zařízeních, pokud to 

personální zabezpečení daného poskytovatele umožňuje. 

 

 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABPDLR2UH
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zarizeni-socialnich-sluzeb-od-185do-25-_19222_4135_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zarizeni-socialnich-sluzeb-od-185do-25-_19222_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMZAMTJQ
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb-n%C3%A1sledn%C3%A9-a-dlouhodob%C3%A9-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_10_2020_navstevy.pdf/
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 Sledování zdravotního stavu klientů zařízení pobytových sociálních služeb 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020 ze dne 27. 3. 2020  PLATÍ 
 
Doporučený postup MPSV ČR č. 7/2020 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů 
v sociálních službách 
Stále platí povinnost pravidelně sledovat zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních 
poskytovány služby (zejména měřit tělesnou teplotu a sledovat příznaky respiračních onemocnění) a 
v případě podezření na COVID-19 tyto osoby izolovat a ihned kontaktovat místně příslušný orgán 
veřejného zdraví. 
 
 Karanténa klientů  ZRUŠENO 18. 5. 2020 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 13742/2020 ze dne 29. 3. 2020 
Povinnost izolovat klienty nově uzavírající smlouvu o poskytování sociální služby nebo vracející se 
z péče zdravotnického zařízení bylo zrušeno od 25. 5. 2020. 
 
 Testování klientů  
Mimořádné opatření MZ ČR č. 13742/2020 ze dne 29. 3. 2020  ZRUŠENO 18. 5. 2020 
 
Mimořádné opatření, příloha č. 6 usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 18. 5. 2020  PLATÍ 
Nového klienta lze přijmout až po negativním testu na COVID-19, nutno testovat klienta po ukončení 
hospitalizace nebo při přeložení z jiné sociální služby. 
Testování klientů je v plánu zrušit po 30. 6. 2020, kromě ohnisek nákazy, v tom případě bude 
testování PCR testy hrazeno ze ZP – v jednání. 
 
 Testování zaměstnanců  
Mimořádné opatření MZ ČR č. 15757/2020 ze dne 9. 4. 2020  ZRUŠENO 2. 6. 2020 
Povinnost zajistit testování zaměstnanců každých 14 dnů Rapid testem, vést evidenci vyšetření a 
v případě pozitivního testu neprodleně oznámit místně příslušné hygienické stanici skončilo od 8. 6. 
2020. Skončila také povinnost testu se podrobit. Povinnost skončila Usnesením vlády ČR č. 605 ze dne 
1. 6. 2020 a následně mimořádným opatřením MZ ČR pod stejným číslem jednacím.  
V tuto chvíli, má-li poskytovatel na skladě zbývající testy, může dále testovat v cyklech dle vlastního 
uvážení. Pro zaměstnance je však testování dobrovolné a v tuto chvíli nemá zaměstnavatel oprávnění 
povinnost podrobit se testu vyžadovat. Doporučujeme testování, pakliže v něm pokračujete, 
provádět i nadále zdravotnickými pracovníky.  

 
 Rizikový kontakt zaměstnanců sociálních služeb / Uvalení karantény 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 15932/2020 ze dne 14. 4. 2020  PLATÍ 
MO určuje, jak postupovat, jestliže dojde k přímému kontaktu pracovníka s osobou s COVID-19 bez 
ochranných pomůcek. Pakliže jde o zaměstnance bez příznaků a je-li výkon práce nezbytný pro 
provoz, může pokračovat v práci za předpokladu, že je vybaven ochrannými pomůckami a je 
testován. Za těchto podmínek, pokud by zaměstnanci neměli příznaky, nemůže orgán veřejného 
zdraví uvalit karanténu na zařízení, avšak dozoruje provádění epidemiologických opatření v zařízení.  

 
 Hygienicko-epidemiologická opatření 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 13719/2020 ze dne 27. 3. 2020  PLATÍ 
 
Mimořádné opatření MZ ČR č. 15757/2020 ze dne 12. 6. 2020  PLATÍ 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb-n%C3%A1sledn%C3%A9-a-dlouhodob%C3%A9-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/DP_10_2020_navstevy.pdf/
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-k-testovani-na-co_18856_4135_1.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnich-sluzeb-k-testovani-na-co_18856_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABPQQKZHS
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-socialnich-sluzeb_18985_4135_1.html
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQ7BS7NV
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABQ7BS7NV
http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-narizeni-k-organizaci-a-provadeni-karanteny-v-socialnich-sl_18994_4135_1.html
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb-n%C3%A1sledn%C3%A9-a-dlouhodob%C3%A9-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-poskytovatel%C5%AFm-zdravotn%C3%ADch-slu%C5%BEeb-n%C3%A1sledn%C3%A9-a-dlouhodob%C3%A9-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-poskytovatel%C5%AFm-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb.pdf
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Nadále platí povinnost pobytových sociálních služeb stanovit hygienicko-epidemiologická opatření 
k zabránění šíření COVID-19 uvnitř svých zařízení a tato hygienicko-epidemiologická opatření 
aktualizovat v návaznosti na aktuální vývoj. 
Nadále platí povinnost ve vnitřních prostorách staveb používat roušku, pakliže nejde o bydliště, a 
výkon práce na jednom místě ve vzdálenosti méně než 2 metry od jiných osob.  
 
 
Odkazy na informace:  
 https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-

aktualne-plati-180234/#socialni_oblast 
 https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 
 https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info 
 https://www.fulsoft.cz/33/prehled-pravnich-predpisu-sbirky-zakonu-a-dalsich-zdroju-

souvisejicich-s-prokazanim-vyskytu-koronaviru-oznacovaneho-jako-sars-cov-2-zpusobuje-
onemocneni-covid-19-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQulrL-
J1k5knUT6QOQea68B8/?query=covid&serp=1 

 
 

 
 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#socialni_oblast
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#socialni_oblast
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/
https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info
https://www.fulsoft.cz/33/prehled-pravnich-predpisu-sbirky-zakonu-a-dalsich-zdroju-souvisejicich-s-prokazanim-vyskytu-koronaviru-oznacovaneho-jako-sars-cov-2-zpusobuje-onemocneni-covid-19-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQulrL-J1k5knUT6QOQea68B8/?query=covid&serp=1
https://www.fulsoft.cz/33/prehled-pravnich-predpisu-sbirky-zakonu-a-dalsich-zdroju-souvisejicich-s-prokazanim-vyskytu-koronaviru-oznacovaneho-jako-sars-cov-2-zpusobuje-onemocneni-covid-19-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQulrL-J1k5knUT6QOQea68B8/?query=covid&serp=1
https://www.fulsoft.cz/33/prehled-pravnich-predpisu-sbirky-zakonu-a-dalsich-zdroju-souvisejicich-s-prokazanim-vyskytu-koronaviru-oznacovaneho-jako-sars-cov-2-zpusobuje-onemocneni-covid-19-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQulrL-J1k5knUT6QOQea68B8/?query=covid&serp=1
https://www.fulsoft.cz/33/prehled-pravnich-predpisu-sbirky-zakonu-a-dalsich-zdroju-souvisejicich-s-prokazanim-vyskytu-koronaviru-oznacovaneho-jako-sars-cov-2-zpusobuje-onemocneni-covid-19-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQulrL-J1k5knUT6QOQea68B8/?query=covid&serp=1

