AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 19.10.2020
Dne 19. října 2020 schválila vláda následující opatření:
»

Nošení roušek
– Povinnost nošení roušek platí od středy 21. října 2020 do odvolání je rozšířena na:
▪ všechny vnitřní prostory staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.
hotelový pokoj),
▪ prostředky veřejné dopravy,
▪ nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy,
▪ motorová vozidla, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby
z jedné domácnosti,
▪ všechna ostatní veřejně přístupná místa v zastavěném území obce,
kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob
vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti.
– Výjimkou z tohoto vládního opatření mají:
▪ děti do dvou let věku,
▪ děti a pedagogičtí pracovníci v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující
v dětské skupině,
▪ žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy v budovách škol a
školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory,
▪ žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci podle školského zákona a studenti a
akademičtí pracovníci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter
neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na
dechové nástroje),
▪ internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti,
žáky nebo
▪ studenty,
▪ školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy
zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní
formou,
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
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žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve škole zřízené podle § 16 odst. 9
školského zákona,
zaměstnanci a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní
poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro
poskytování zdravotních služeb,
uživatelé sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou
týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy
pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
zaměstnanci a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po
dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu
s cestujícím při jeho odbavení,
soudce, přísedící, státní zástupce, obviněný a jeho obhájce, účastník
civilních, správních a ústavních soudních řízení a jeho zástupce, svědek,
znalec, tlumočník a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě
a době soudního řízení,
osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a
výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
moderátor, redaktor a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších pořadech,
osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor
pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která
dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení
kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních
podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a
pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou
ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu
přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy
domácnosti a dalšími blízkými osobami,

▪
▪

sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže
apod.,
osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký
bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště,
lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Vláda dále schválila změny některých zákonů a kompenzační programy:
»

COVID cestovní ruch
– Dne 19. října 2020 byl vládou schválen kompenzační program COVID cestovní
ruch na podporu cestovních kanceláří, cestovních agentur a průvodců.
– Za každý zrušený zájezd kvůli pandemii, který byl zakoupený od 1. prosince 2019
do 1. října 2020 obdrží cestovní agentura 500 Kč. Nárok na náhradu vznikne také
za zrušené pobyty v lázních za dobu, kdy musela být zařízení kvůli vládním
opatřením uzavřena.
– Cestovní agentury zaměřené na příjezdový cestovní ruch mohou z programu získat
dotaci až ve výši 50.000 Kč za podmínek, že příjmy z činnosti proti loňskému roku
klesly o 50 %, a zároveň agentura na českém trhu působí déle než tři roky a v roce
2019 měla z této činnosti tržby minimálně milion korun.
– Průvodci mohou získat finanční dotaci ve výši až 50.000 Kč, pokud zdarma
poskytnou své služby v rozsahu alespoň deset hodin školským zařízením, jejichž
zřizovatelem je stát, obec nebo kraj. Případně si mohou tuto sumu nárokovat,
pokud podstoupí rekvalifikaci akreditovanou ministerstvem školství, aby získali
další uplatnění na trhu práce. Jednat se může například o pedagogické minimum.
Pokud žádnou z výše uvedených podmínek nesplní, bude moci žádat o příspěvek
nejvýše 40.000 Kč.
– Cestovní kanceláře mohou získat finanční podporu nejvýše 2,75 % z plánovaných
tržeb z prodeje zájezdů a služeb na letošní rok.
– Kompletní podmínky kompenzačního programu COVID cestovní ruch budou
zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

»

Návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a
příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
– Nárok na přídavek na dítě a jeho výplata
▪ Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro období od 1. října 2020 do 31.
prosince 2020, jde-li o přídavek na dítě vyplácený k 30. září 2020, a pro
stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných
pro nárok na přídavek na dítě, ze kterých byla určena výše přídavku na dítě
vypláceného ke dni 30. září 2020, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení
věty druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře se
nepoužijí.
▪ Pokud byly pro nárok na přídavek na dítě vyplácený k 30. září 2020, jeho
výplatu a stanovení jeho výše do dne účinnosti tohoto zákona Úřadu práce
České republiky – krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu
(dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) doloženy skutečnosti rozhodné
pro nárok na přídavek na dítě a jeho výši pro období čtvrtého kalendářního

–

–

–
»

čtvrtletí roku 2020, vychází se při stanovení nároku a výše přídavku na dítě
z těchto skutečností; ustanovení odstavce 1 se nepoužije.
▪ Pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 se ustanovení § 61 odst.
1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí postupuje-li se
podle odstavce 2 nebo je-li podána v tomto období nová žádost o přídavek
na dítě.
Nárok na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu
▪ Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení pro období od 1. října 2020 do
31. prosince 2020, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 30. září 2020, a
pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností
rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše
příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 30. září 2020, není-li dále
stanoveno jinak. Ustanovení věty třetí až šesté § 51 odst. 5 zákona o státní
sociální podpoře se nepoužijí.
▪ Pokud byly do dne účinnosti tohoto zákona krajské pobočce Úřadu práce
doloženy skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení a jeho
výši pro období čtvrtého kalendářního čtvrtletí roku 2020, vychází se při
stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení z těchto skutečností;
ustanovení odstavce 1 se nepoužije.
▪ Pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 se ustanovení § 61 odst.
1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí postupuje-li se
podle odstavce 2 nebo je-li podána v tomto období žádost o příspěvek na
bydlení.
Nárok na zvýšení příspěvku na péči
▪ Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. října 2020 do 31.
prosince 2020, jde-li o zvýšení příspěvku na péči vyplácené k 30. září 2020,
se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na zvýšení
příspěvku na péči, ze kterých bylo přiznáno zvýšení příspěvku na péči
vyplácené ke dni 30. září 2020. Ustanovení § 12 odst. 4 a § 21 odst. 2 písm.
a), c) a e) zákona o sociálních službách se nepoužijí.
Návrh zákona nyní musí projednat Parlament.

Změna zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů
a právnické osoby
– Návrh zákona upravuje:
▪ Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh
(§ 12)
• Ustanovení § 98 odst. 1 věta první insolvenčního zákona se
nepoužije v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření
při epidemii. To neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím
mimořádného opatření při epidemii, nebo pokud úpadek nebyl
převážně způsoben v důsledku okolnosti související s mimořádným
opatřením při epidemii, která by dlužníku znemožňovala nebo
podstatně ztěžovala plnit své peněžité závazky.

•

▪

▪

–

–

Bez ohledu na dobu trvání mimořádného opatření při epidemii
zanikne opatření podle předchozího odstavce nejpozději 30.
června 2021.
Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře (§ 14)
• V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31. května 2019, insolvenční soud
nezruší schválené oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b)
insolvenčního zákona, pokud by nesplnění podstatné části
splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku
okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii,
případně jiným opatřením přijatým Českou republikou do 30.
června 2021 v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2.
Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí (§ 23)
• Není-li dále stanoveno jinak, do 28. února 2021 soud neprovede
výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí. Soud může provést
jiný soupis podle § 327a občanského soudního řádu, soupis na místě
samém provede tehdy, pokud je to pro vedení řízení nezbytné.
Sepsané věci soud zajistí jenom v případě zvláštního zřetele
hodném.
• Odstavec 1 se nepoužije, pokud
a) povinný písemně oznámí soudu, že má ve výkonu rozhodnutí
prodejem movitých věcí pokračovat; ode dne, kdy mu bylo
doručeno písemné oznámení povinného, soud ve výkonu
rozhodnutí prodejem movitých věcí pokračuje, nebo
b) výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí jsou vymáhány
pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené
poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy
způsobené úmyslnými trestnými činy.

Novela insolvenčního zákona upravuje:
▪ prodloužení lhůt k pro podání návrhu na mimořádné moratorium (§ 127a)
▪ zrušení schváleného oddlužení (§ 418)
• Rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení podle § 418 odst. 1 a
3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí
splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, které insolvenční soud
nařídí vždy, navrhl-li to insolvenční správce nebo věřitel nebo
trvá-li na něm dlužník. Platí, že dlužník na jednání netrvá,
jestliže se tak přes výzvu insolvenčního soudu nevyjádří do 10
dnů ode dne, kdy mu byla doručena. K tomuto jednání
insolvenční soud předvolá dlužníka, insolvenčního správce,
věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl.
Rozhodnutí podle § 418 odst. 1 písm. a) až c) může insolvenční
soud vydat i bez návrhu.
Novelu zákona nyní projedná Parlament.

V minulém týdnu vláda schválila také:
»

Novelu zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu
– Novelou zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s
vyhlášením nouzového stavu má dojít k prodloužení zrušení povinnosti pro
podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb.
▪ Dle návrhu zákona není subjekt evidence tržeb povinen plnit povinnosti
podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s
autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak,
aby předešel jejich zneužití, do 30. června 2022.
▪ Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího
evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační
oznámení do 31. prosince 2022.
– Novelu zákona musí projednat Parlament.

»

Dočasné zrušení pracovnělékařských prohlídek
– Po dobu nouzového stavu jsou dočasně zrušeny periodické lékařské prohlídky
a vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců, které budou čestným
prohlášením. Čestným prohlášením lze nahradit po dobu nouzového stavu nahradit
také zdravotní průkaz.
▪ Opatření se vztahuje na osoby, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode
dne vyhlášení tohoto opatření (tj. od 16. října 2020) do ukončení
nouzového stavu.
– Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po
dni ukončení nouzového stavu.
– Vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze usnesení vlády o přijetí
krizového opatření č. 1049.
– Po dobu nouzového stavu lze považovat za nadále platné také lékařské posudky,
jejichž platnost skončí v době trvání tohoto nouzového stavu, a to
▪ lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních
lékařských prohlídek podle § 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle §
10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékařských prohlídek podle
§ 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., po dobu do ukončení nouzového stavu a dále
po dobu dalších nejvýše
• 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
• 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
▪ lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě
mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3
vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného
nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu
dalších nejvýše

•

•

»

90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu,
pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro
účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

Opatření týkající se zahraničních pracovníků
– Cizinci, kteří jsou držiteli zaměstnanecké nebo modré karty, mají povinnost
nejpozději v den nástupu oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra,
jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího
k provádění krizových opatření v nouzovém stavu.
▪ Podmínky pro výkon zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným
oznámením, pokud je současně doloženo prohlášení zaměstnavatele
provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových opatření v době
nouzového stavu, které zveřejní Ministerstvo vnitra.
▪ Sdělení o splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává;
– Opatření dále schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky
zaměstnavatele bez nutnosti splnění podmínky šesti měsíců předchozího
zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona č. 326/1999 Sb.).

Mgr. Dominika Schejbalová

