AKTUÁLNÍ INFORMACE V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM
ONEMOCNĚNÍ COVID-19
ke dni 18.01.2021
Vláda dne 18. ledna 2021 schválila následující změny:
» Prodlužení nouzového stavu
- Vláda schválila prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, tj. do 21. února 2021.
Prodloužení nouzového stavu musí nyní schválit Poslanecká sněmovna.
»

Maloobchod a služby
- Vláda schválila s účinností od úterý 19. ledna 2021 výjimku ze zákazu maloobchodního
prodeje a poskytování služeb v provozovnách pro:
▪ papírnictví,
▪ prodejny dětského oblečení a dětskou obuv,
▪ vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
s tím, že jiné zboží a služby (s výjimkou již dříve povolených) je zakázáno v těchto
prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat. Tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Dále se tento zákaz
nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a
poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně,
avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování
služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není
zákazníkům umožněn přístup.

»

1

Pracovně-lékařské prohlídky
- Vláda s účinností ode dne 19. ledna 2021 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu
nařizuje pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne
ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný
druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie
první nebo druhé a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky
zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II
vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové
péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy, a u
nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
▪ Vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení zdravotní způsobilosti
osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze vládního opatření.1

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/cestne-prohlaseni-0054.pdf
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▪

»

Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po
dni ukončení nouzového stavu.

-

Vláda s účinností ode dne 19. ledna 2021 od 00:00 hodin po dobu trvání nouzového stavu
nařizuje pohlížet na čestné osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne
vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti
epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2
zákona č. 258/2000 Sb.
▪ Čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné nejdéle do
uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

-

Vláda dále uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky
č. 79/2013 Sb. Periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto
nouzového stavu zajišťovat a provádět.

-

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., jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, jsou nadále platné
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, jsou nadále platné 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.

-

Vláda dále ukládá poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011
Sb. nebo registrujícím poskytovatelům posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona
č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněni, provést na žádost
zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku dotčené osoby a
vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě určené podle
tohoto usnesení pro platnost čestného prohlášení nebo pro platnost lékařských posudků.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v
souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
- Vláda dnes předložila novelu zákona o kompenzačním bonusu, která má umožnit čerpání
kompenzačního bonusu také osobám v úpadku.
- Vznikne-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona
č. 461/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro

-

podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Kompenzační bonus tedy bude možné po nabytí účinnosti tohoto zákona čerpat zpětně
k 22. říjnu 2020.
Návrh zákona by měl být projednán ve stavu legislativní nouze.

»

Taxikáři – kompenzační bonus
- Taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou moci čerpat kompenzace
500 Kč na jednoho taxikáře za den, kdy byl jejich provoz během nouzového stavu
zásadním způsobem omezen. Vláda je nově uzná jako mobilní provozovatele služeb.
- O kompenzační bonus budou moci zažádat i zpětně, a to od 22. října 2020.

»

Prodloužení programu COVID – Lázně
- Ministerstvo pro místní rozvoj prodlouží platnost dotačního titulu COVID – Lázně až do
30. června 2021.

»

COVID – Ubytování II
– Vláda dnes schválila rozšíření kompenzačního programu COVID – Ubytování II o podporu
individuálních ubytovacích zařízení.
• Individuální ubytovací zařízení (tj. ubytování v soukromí, malé penziony, apartmány,
pokoje, rekreační objekty sloužící k přechodnému ubytování turistů) budou moci
čerpat dotaci ve výši 200 Kč na pokoj a den.
• Rozhodným obdobím je období od 22. října 2020 do 22. ledna 2021 (s výjimkou
období od 3. prosince 2020 do 17. prosince 2020, kdy neplatilo žádné omezení
poskytování ubytovacích služeb).
• V případě, že žadatel není schopen prokázat poskytování služeb ve zdaňovacím
období roku 2019, respektive zahájil svou činnost až po 31. prosinci 2019, bude
podpora ve výši 100 Kč na pokoj a den. Podmínkou pro získání podpory je zahájení
provozu nejpozději k 1. říjnu 2020.
• Oprávněným žadatelem však nebude ten podnikatel, který k provozování
ubytovací služby využívá byt v bytovém domě.
– Výzva COVID – Ubytování II pro hromadná ubytovací zařízení bude vyhlášena dne 25. ledna
2021 a pro individuální ubytovací zařízení dne 1. února 2021.

»

COVID – Podpora cestovního ruchu
- Vláda dnes schválila podporu pro velké cestování kanceláře v rámci kompenzačního
programu COVID – Podpora cestovního ruchu.
▪ Limit v tomto dotačním programu bude vyšší, neboť velké cestovní kanceláře ve
vztahu k velikosti svého obratu z důvodu vyčerpání limitu de minimis dosud
mohly získat proporčně výrazně nižší objem podpory než ostatní cestovní
kanceláře.
- Kompenzační program musí být nejprve notifikován ze strany Evropské komise.

»

Záruka COVID Sport
- Vláda dnes schválila nový záruční program Záruka COVID Sport. Cílem programu je
zmírnění dopadu koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední
podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví.
- Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za
provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu
úroků.
▪ Bankovní záruka ČMZRB pro úvěry do 10 milionů korun by měla činit až 80 %
jistiny zaručovaného úvěru. Podnikatelé v oblasti sportu by navíc měli mít

-

»

možnost požádat o finanční příspěvek k úrokům z bankovního úvěru. Finanční
příspěvek by se měl poskytovat do výše 15 % bankovního úvěru vyčerpaného na
provozní náklady (bez DPH), zároveň však maximálně do výše 1 milionu korun.
▪ Podpora podnikatelům ve sportovním odvětví by se měla poskytovat v režimu de
minimis.
Výzva by měla být vyhlášena v lednu 2021, podrobnosti budou k dispozici na
www.cmzrb.cz.
Výzva programu se vyhlásí v záruční části programu podpory EXPANZE, který vláda
schválila v listopadu 2015 a který se realizuje v rámci Operačního programu Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK) prostřednictvím ČMZRB.
Program se tedy bude financovat z Evropských strukturálních a investičních fondů.

COVID Záruka CK
- Vláda dnes schválila rovněž záruční program COVID Záruka CK.
- Program počítá se schématem portfoliové záruky ČMZRB poskytnuté cestovní kanceláři
(ve prospěch pojišťovny) sjednávající si ochranu pro případ úpadku podle § 6 zákona č.
159/1999 Sb. Bankovní záruku by mělo být možné využít jako součást pojištění
záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruky pro případ úpadku.
▪ Bankovní záruka ČMZRB má činit 75 % z požadované spoluúčasti cestovní
kanceláře do 30% limitu pojistného plnění, tedy maximální pojistné částky, nejvýše
však 4 miliony korun.
- Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo
zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021.
- Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky
(ČMZRB).

Mgr. Dominika Schejbalová

