AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 7.12.2020
Vláda schválila dne 7. prosince 2020 vláda následující změny:
»

provozovny stravovacích služeb
– V provozovnách stravovacích služeb platí nově s účinností od středy 9. prosince 2020:
▪ zkrácení provozní doby do 20:00 hod.
• zkrácení provozní doby se týká také hotelových restaurací
▪ zkrácení provozní doby výdejních okének do 20:00 hod.
▪ zákazu prodeje alkoholu s sebou (neplatí pro rozvoz)

»

zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
– Od středy 9. prosince 2020 je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti.

»

farmářské trhy a ostatní venkovní trhy
– Od středy 9. prosince 2020 se zakazuje provoz stravovacích služeb na trzích. Rovněž
je zde zakázán prodej alkoholu.

»

ukončení pracovní povinnosti studentů medicíny
– Od čtvrtka 10. prosince 2020 končí pracovní povinnost studentů medicíny.

»

žádost o prodloužení nouzového stavu
– Vláda dále schválila, že požádá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o
vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu o dalších 30 dní, tj. do 11. ledna
2021.

»

novela krizového zákona
- Vláda rovněž schválila novelu krizového zákona, která má efektivněji postihovat porušení
mimořádných opatření.
- Dle návrhu zákona jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny za
nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně
nutném rozsahu strpět omezení práva provozovat podnikatelskou činnost, která by
ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich
provádění.
▪ Právnické osobě bude možné uložit za nesplnění této povinnosti pokutu do
3.000.000 Kč.
▪ Přestupky za nesplnění povinnosti bude projednávat obecní úřad obce s
rozšířenou působností.
- Novela zákona dále upravuje přestupky fyzických osob
• Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 27 odst. 6
jako osoba, která se při plnění úkolů krizového řízení seznámila se
zvláštními skutečnostmi, sdělí zvláštní skutečnost osobě, která není
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-

oprávněna se s takovou zvláštní skutečností seznamovat. Za tento
přestupek bude možné uložit pokutu do 20.000 Kč
• Fyzická osobě se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu
nesplní povinnost
o dle § 31 odst. 3 písm. a) krizového zákona – uposlechnout výzvy
oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na
stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo
pracovní výpomoci,
o dle § 31 odst. 3 písm. b) krizového zákona – hlásit v obci, v jejímž
správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na
základě povinného hlášení podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst.
4 písm. f),
o dle § 31 odst. 3 písm. c) krizového zákona – strpět omezení
vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového
stavu,
o dle § 31 odst. 3 písm. d) krizového zákona – vykonávat uloženou
pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, nebo
o dle § 31 odst. 3 písm. e) krizového zákona – poskytnout
požadované věcné prostředky.
o Za tyto přestupky bude možné uložit pokutu do 50.000 Kč.
• Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 27 odst. 6
jako pracovník oprávněný se seznamovat se zvláštními skutečnostmi
nezachová mlčenlivost o nich. Za tento přestupek bude možné uložit
pokutu do 100.000 Kč.
• Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v době krizového stavu
nesplní povinnost zdržet se činností zakázaných krizovým opatřením
vydaným na základě § 6 odst. 3. Za tento přestupek bude možné uložit
pokutu do 2.000.000 Kč.
Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie může příkazem na místě
uložit pokutu
▪ za přestupek podle § 34 odst. 1 písm. a) krizového zákona (tj. za nesplnění
některé z povinností podle § 31 odst. 3 písm. a), b) nebo c) krizového zákona),
▪ za přestupek podle § 34a odst. 2 písm. d) krizového zákona (tj. za nesplnění
povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob dle § 29 odst. 9 krizového
zákona).

Mgr. Dominika Schejbalová

