AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 21.11.2020
Všechna dosud platná krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu zůstávají na základě
vládou vyhlášeného prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020 v platnosti. Od pondělí 23.
listopadu 2020 však dojde k několika dílčím úpravám:
»

volný pohyb osob
- Zkrácení úplného zákazu volného pohybu osob ze současných 21 hodin na dobu od 23
hodin do 04.59 hodin druhého dne.
- Mezi výjimky ze zákazu nově přibude cesta zpátky do místa bydliště.

»

shromažďování
- Nově bude od pondělí možné konat svatby, pohřby, bohoslužby či uzavření
registrovaného partnerství v počtu do 20 osob. Ve stejném poštu budou umožněna i
náboženská shromáždění.
- Zvýší se i limit pro shromažďování na maximálně 6 osob.

»

maloobchod a služby
- Od 23. listopadu 2020 bude umožněn také nedělní venkovní prodej vánočních stromků,
kaprů a vánočních ozdob.
- Obchody budou moci mít otevřeno až do 23 hodin.
- Nově budou mít otevřeno i prodejny zbraní a střeliva (z důvodu prevence výskytu
afrického moru u prasat).

»

omezení počtu zákazníků
- Na malé provozovny do 15 m2 prodejní plochy se od 23. listopadu 2020 nebude vztahovat
omezení počtu zákazníků (1 zákazník na 15 m2) na dítě do 15 let doprovázející dospělou
osobu a na asistenční doprovod zdravotně postižených.
▪ Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a
vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty,
kterou používají prodavači.
▪ Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště,
šatny a jiné společenské prostory.
- U všech ostatních obchodů se do limitu nebudou počítat děti do 6 let v doprovodu dospělé
osoby.
- U rodičů s kočárky nově nebude smět provozovatel vyžadovat použití nákupního košíku a
dítě v kočárku se nesmí počítat do limitu osob.

»

provozovny stravovacích služeb
- Prodej zákazníkům v místě provozovny (výdejové okénko) je od 23. listopadu 2020
povolen až do 23 hod.
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»

farmářské trhy
- Provoz farmářských trhů se nově omezuje tak, že odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými
prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí
vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2. I nadále platí omezení prodeje některého zboží
a zákaz konzumace na místě.

»

kultura
- Bez přítomnosti diváku se budou moci konat od pondělí koncerty a jiná hudební, divadelní,
filmová a umělecká představení včetně cirkusů a varieté.

»

mezinárodně uznávané zkoušky
- Od 23. listopadu 2020 bude možné konání mezinárodně uznávaných zkoušek.

»

orgány veřejné moci a správní orgány
- Od 23. listopadu 2020 přestává platit opatření, které omezuje chod orgánů veřejné moci
a správních orgánů jen na nejnutnější činnosti za minimálního možného počtu
zaměstnanců.
- Nadále však platí, že by zaměstnanci úřadů a institucí měli na nezbytné minimum omezit
kontakty s klienty a veřejností a že úřady mají mít pro veřejnost otevřeno jen dva dny v
týdnu po nanejvýš pěti hodinách.
▪ Omezení kontaktů se provede zejména takto:
• upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu
před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném
umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v
rozsahu stanoveném tímto krizovým opatřením,
• příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze
prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné,
se upřednostní elektronická komunikace,
• dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím
opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených
hygienických opatření,
• výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců
v rámci orgánu.
- Platí také povinnost zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči
části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu (např. střídání oddělených skupin
zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

»

další uvolnění
- Umožněno bude nově také profesní vzdělávání členů jednotek požární ochrany a
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky.
- Povoleny budou také zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy
pro výkon určité činnosti, jako jsou například zkoušky v autoškole.

Mgr. Dominika Schejbalová

