
Knihovny do 14. 2. 2021 

Sobotním prodloužením nouzového stavu bylo Vládou ČR schváleno také k prodloužení dosavadních 
mimořádných opatření. V oblasti prezenčních vzdělávání akcí a zkoušek přetrvávají do 14.2.2021 
následující opatření (viz také www.aivd.cz) 

 

Opatření platná od 23.1. - 14.2.2021 

Ode dne 23. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod., na základě 
vládního usnesení č. 57 ze dne 2021 (v návaznosti na předcházející usnesení č. 12 ze dne 
7.1.2021,  usnesení č.1376 ze dne 23.12.2020,   usnesení č. 1332 ze dne 14.12.2020, usnesení č. 1295 
ze dne 10.12.2020, usnesení č.1290 ze dne 7.12.2020, usnesení č..1262 ze dne 30..11.2020, č. 957 ze 
dne 30. 9 2020)  

I. vláda zakazuje 

dle bodu 3c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou 

 i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o 
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
pozdějších předpisů, 

 ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků 
obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů 
jednotek požární ochrany, 

 iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů; 

 iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k 
překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví 
podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

 v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž 
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o 
vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Seznam 
právních předpisů s vazbou na zkoušky z profesních kvalifikací, které je možné  i nadále 
realizovat, zdroj: MŠMT 



 přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního 
předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti. 

 - Plné znění  vládního usnesení č.57   ze dne 22.1.2021 

 - Související Informace o podmínkách teoretické výuky vzdělávacích kurzů, zdroj: MŠMT 

Se srdečným pozdravem 

Bc. Romana Nováčková 
výkonná ředitelka 
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