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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
CovID_19

v Ceské republice

V souladu s č1. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Ceské
republiky, vláda vyhlašuje pro územi Čn z důvodu ohrožení zdravív
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoY-2 nouzovÝ stav od
14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Aktualizace k 09:00 hod dne 20.3.2020

16) naíízení pro pendlery a cizince (držitele pracovních karet) - usnesení vlády č.
267 z 1,9.3.2020

od 2L3,2020 předkládání,,knížky přesh raničního pracovníka",
bude sloužit k prokazování četnosti a pravidelnosti překračování hranice. Formulář bude ke
stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a k dispozici jej budou mít i policisté na
hranicích
oznámit MV ČR zaměstnavatele provádějícího krizová opatření nebo napomáhajícího k
provádění krizových opatření v nouzovém stavu, u kterého jsou zaměstnáni a úprava
podmínek pro změnu zaméstnání

15) zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č.2a9 ýjimka prodejní doby
pro osoby nad 65 let (viz bod. 11) - usnesení vlády č.266 z 19.3.2020
o ke dni 20. bíezna2020 zákaz všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin

v čase mezi 07:00 hod. a 09:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a
zaměstnanců provozovatele prodejrry

o zákaz vstupu se nově nevztahuje i na osoby s průkazem zTp-p starší 50 let včetně jejich
doprovodu a o osoby pracující v pečovatelských službách. Na lékárny se toto opatření
nevztahuje

14) úprava zákazu maloobchodního prodeje - usnesení vlády č.264 z 19.3.2020
o zákaz se nevŤahuje na realitní zprostředkováni a činnost účetních poradců, vedení účetnictví,

vedení daňové evidence

13) schválení podpory ošetřovné OSVČ - usnesení vlády č.262 z 19.3.2020
poskytovat finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ, pokud na stejné dítě/děti neěerpá tento
nebo jiný kompenzaění příspěvek žádná jiná osoba (stát vyplatí 424 korun za den, tedy
necelých 14 000 korun za mésíc, všem živnostníkům, kteří pečují o děti 6 až 13 |et za
podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny)
žádosti o finanční příspěvek na ošeťovné přijímají obecní živnostenské úřady

Návrh zákona projednávaného v legislativní nouzi (v útery 24.března,ještě týž den by
ho měl projednat i Senát), jehož obsahem je:

OŠetřovné po skončení zákonem stanoveného nároku (9 dnů) bude nadale vyplácet
Ceská správa sociálního zabezpečeni.
Ošetřovné se bude vztahovat na péči o děti mladší 13 let.
OŠetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v
souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízeni, tedy bude
náIežet i po vyčerpanířádné podpůrčí doby.
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o ošetřovné se bude vyplácet i v případěo že o uzavření zařlrcní z důvodu epidemie
rozhodne sám zřizovatel.

o Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavŤeni
zaŤÍzení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového
omezení.

o v případě živnostníků (osvč) bude r,}padek jejich příjmů z důvodu péče o děti
sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchod

o Nárok na ošetřovné mají mít i osoby, které po uzavření denních stacionářů doma
peČují o postižené osoby. Nařízení vlády bude platit i zpětné a rodiny, které jíž
ošetřovné čerpají, o ně nebudou muset znovu žáďat

Vláda přijala opatření k wčlenění lůžek pro pacientv s nemocí COVID-l9, Nařídila, že
všechna zaŤízení akutní lůžkové péče musí povinně r,yčlenit kapacitu pro tyto případy.
Celkem by mělo být v této ťázi připraveno pro véňné nemocné pacienty v ČR +oo lůžek
s ventilací a dalších 400 lůžek s kyslíkovou podporou.

Vláda schválila také zabezpečení nákupu a distribuce ochranných prostředků
Ministerstvem vnitra a Ministerstvem zdravotnictví. ,,zdravotnicví bude dodávat hlavně
páteřním nemocnicím, záchrankám a lcrajslEm hygieniclqlm stanicím a Ministerstvo vnitra
bude realizovat distribuci státním i nestátním subjektům zejména prostřednicním krajských
samospráv. Ministrovi ,vnitra jsme také uložili realizovat operativně distribuci ochranných
prostředků občanům České republilql, a to prostřednictvím České pošty nebo samosprávy
nebo jiným způsobem, " uvedl premiér Andrej Babiš

Vláda schválila také cílený program podpory zaměstnanosti, jehož smyslem je
kompenzovat mzdové náklady či jejich části formou náhrad mezd nebo platů náIežejícich
zaměstnanctlm za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními
souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy píekážky v práci nejsou
objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci
zásahem r,yšší moci či rozhodnutím státní správy.
Z programu lze hradit příspěvek na náhradu uznatelných nákladů zaméstnavatelů vzniklých
po 1. březnu 2020. Příspěvek na plnou či ěástečnou úhradu náhrad mezd nebo platů budou
poskytovat úřady práce na základé uzavřených dohod a bude se váahovat na případy, kdy
byla zaméstnancům nařízena karanténa.
Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude
zaměstnancŮm vyplácena ve úši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaméstnavateli
bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
ReŽim B - NemoŽnost přidětovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných
krizoých opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizoých
opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 naíizeno uzavŤení provozu. Náhrada
mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši I00 %. Zaměstnavateli bude poskytnut
příspěvek ve výši 80 % vyplacenémzdy.

Zdroje:
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