AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 27.10.2020
Vláda schválila dne 26. října 2020 následující opatření:
»

NOČNÍ ZÁKAZ VYCHÁZENÍ
• Od středy 28. října 2020 je zakázán volný pohyb osob od 21:00 hod. do 4:59 hod.,
s výjimkou
▪ cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do
místa bydliště,
▪ výkonu povolání,
▪ výkonu činností sloužících k zajištění
• bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
• ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
• veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
• služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
▪ neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách
z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
▪ venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.
▪ Dodržování toho opatření má být kontrolováno a při případné kontrole
bude muset být doložen důvod pro některou z výjimek (lze prokázat i
zpětně).
•

Stále také platí zákaz volného pohybu osob od 05:00 hod. do 20:59 hod., s výjimkou:
▪ cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
▪ nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
▪ cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob
příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání
odpadu,
▪ cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
▪ cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
▪ cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
▪ výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
• bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
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•

▪
▪
▪
▪
▪
•

ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
• individuální duchovní péče a služby,
• veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
• služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
• veterinární péče,
cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
cest za účelem vycestování z České republiky,
účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
cest zpět do místa svého bydliště;

Dále se nařizuje
▪ omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v předchozích bodech,
▪ omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
▪ pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
• členů domácnosti,
• zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
• osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou
činnost,
• osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona,
a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
• dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup
nejméně 2 metry, pokud to je možné.
▪

Zaměstnavatelům se doporučuje
• podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
• omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele.

▪

Dále se doporučuje
• zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup
nejméně 2 metry (např. při nákupu),
• využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
• osobám zajišťujícím povolené služby omezit přímý kontakt se zákazníky.

»

OMEZENÍ SHROMAŽĎOVACÍHO PRÁVA
• I nadále platí omezení shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a
to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

»

PRÁCE Z DOMOVA
• Práce z domova je od středy 28. října 2020 nařízena všude tam, kde to povaha
zaměstnání umožňuje.

»

OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB
• Kromě stávajících opatření zakazujících maloobchodní prodej a služby platí od středy 28.
října 2020 další omezení otevírací doby obchodů
▪ Ve všedních dnech a sobotu musí být obchody uzavřeny od 20:00 hod. do 4:59
hod. V neděli musí být všechny obchody plošně uzavřeny.
▪ Výjimku z opatření mají:
• čerpací stanice s palivy a mazivy,
• lékárny,
• prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících (letiště, nádraží),
• prodejny ve zdravotnických zařízeních,
• výdejová okénka stravovacích zařízení.
•
•

Nově je od 28. října 2020 upraven také provoz květinářství, kde v prodejně mohou být
přítomni maximálně 2 zákazníci.
Výjimku ze zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb budou mít nově také
provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním
způsobem (Dosud bylo možné vyzvedávat pouze zboží a zásilky od třetích stran).

•

Nově se naopak zakazuje maloobchodní prodej a poskytování služeb
▪ v prodejnách nábytku, koberců a jiných podlahových krytin,
▪ provoz sázkových kanceláří.

•

I nadále platí zákaz
▪ pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
▪ poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
• osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
• osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového
zákona,
• cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s
pracovním povolením na území České republiky,
• osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
• osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním
samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za
účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo
poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez
domova,
• osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností
tohoto usnesení vlády,
▪ konání kulturních, sportovních a společenských akcí,
▪ provoz heren a kasin
▪ provoz vnitřních sportovišť,
▪ návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
▪ návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
▪ provoz a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun, solárií a
solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb
poskytovatelem zdravotních služeb,
▪ provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, jako jsou zejména

▪
▪

zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na
vyučování,
kongresy, veletrhy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,

»

PRODEJ NA TRŽIŠTÍCH
• Zakazuje se projde na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve
stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a
podomní prodej).
• Tento zákaz se nevztahuje:
▪ na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích,
kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
▪ na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z
mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a
výrobků z medu, vyrobených na území České republiky.
• Nově bude zakázáno konzumovat zakoupené výrobky přímo na místě. Provozovatelé
musí zajistit, že na ploše 400 metrů bude v jednu chvíli maximálně 20 lidí. Jednotlivé stánky
od sebe musí být rozmístěny minimálně dva metry.

»

ODKLAD PLÁNOVANÝCH ZÁKROKŮ
• S účinností od 28. října 2020 dochází k okamžitému zastavení příjmu nových pacientů
za účelem poskytování plánované péče podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 372/2011
Sb., o zdravotních službách.

»

PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ANTIVIRUS – REŽIM B
• Vláda rozhodla o prodloužení programu Antivirus – režim B do 31. prosince 2020.
• Program Antivirus – režim B je určen k řešení nepřímých hospodářských dopadů
pandemie COVID-19. Program je určen pro zaměstnavatele, kteří byli nuceni přechodně
uzavřít své provozy pro vysokou absenci svých zaměstnanců, ať z důvodu jejich
nemocnosti, či z důvodu péče o děti při uzavření škol. I v těchto případech vznikají
překážky v práci na straně zaměstnavatele, při nichž je zaměstnavatel povinen
zaměstnancům vyplácet náhradu mzdy.
• Příspěvek na mzdy bude tedy nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 %
vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně do částky 29.000
Kč měsíčně na zaměstnance.

»

ROZŠÍŘENÍ TZV. LIBERAČNÍHO BALÍČKU
• V následujících dnech by mělo dojít také k rozšíření tzv. liberačního balíčku, který se
týká hromadného prominutí příslušenství daně a zálohy na daň.
• Konkrétně se bude jednat o hromadné prominutí úroku z prodlení u DPH splatné v
období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020, zálohy splatné
od 15. října 2020 do 15. prosince 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů
právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. dubna 2020, 15. července 2020,
15. října 2020 a 15. prosince 2020.

Mgr. Dominika Schejbalová

