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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
CoVD_19

v Ceské republice

Podle Č1. 6 odst. 2 ústavniho zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti čRo vtáda
prodlužuie do 17. května 2020 ngq?orný stav vyhlášený usnesením vlády ze
dne 12. bíezrta 2020 č. I94 o vyhlášení nouzového stávu pro územi ČR z
dŮvodu ohroŽení zdraví v souvislosti s prokázáním výsÉytu koronaviru
(oznaČovaný jako SARS CoV-2) na území Čn oa 14.00 hodin dne 12.března
2020 na dobu 30 dnŮ, které bylo vyhlášeno pod č. 6912020 Sb. Ten byl na
základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu Čn uděleným jejím
usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. I0I2 prodloužen do 30. dubn a zózó a
následně na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu čR udělenym
jejím usnesením č. 1105 ze dne 28. dubna 2020 prodloužen do 17.5.2020.
Podrobné souhmné informace o přijat}ch opatřeních na:

Aktualizace k 09:00 hod dne 4.5.2020

158) návrhy zákonů schválení vládou 30.4.2020
o vláda schválila návrh zákona, kteým by měla být zrušena daň z nabytí

nemovitých věcí, a to se zpětnýmúčinkem.
o daň ve qýŠi 4 procenta z celkové kupní ceny nebude muset zaplatit každý, kdo

nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019, a pokud už tuto daí zaplatil, búde mu
vrácena.

o bYl ale Prodloužen časový test pro příjmy z prodeje nemovi|ých věcí neurčených k
vlastnímu bydlení, ato zpěti na deset let.

o vláda schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí,
o zákon má pomoci České kultuře, podobně jako v případě cestovních kanceláří by

Pořadatelé kulturních akcí mohli zékazníkovi, ktery sí už zakoupil vstupenku ná
akci s PředPokládaným termínem konání do 31 . ííjna2020, namísto vrácení penéz
nabídnout voucher na náhradní akci nebo stejnou akci pořádanou vnáhradním
termínu.

157) Přítomnost v provozovnách stravovacích služeb a dalších provozovnách _

usnesení vlády č.493 ze dne 30.4.2020 - od 11,.5.2020
o I. vláda zakazuje

o a) Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:r - Provozoven, které neslouŽÍ pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravoviání poskytovatelŮ zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních), - prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(naPř. Provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
jídla s sebou bez vstupu do provozovny), - venkovních prostor provozovny
stravovacích služeb,

o b) Prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních
center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
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o c) Provoz taxisluŽby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s
oprávněním řidiče taxislužby,

o d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
o e) prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
o f) Prodej ubytovacích sluŽeb, s qýjimkou osob poskytujících ubytováni v

ubYtovnách, Iéaeňských zaŤízeních (pro účely poskytovrání lazeřské léčebně
rehabilitaČní péČe) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:

' - osobám za ÚČelem qýkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
Činnosti, - cizincům do doby opuštění uzemí ČR a cizincům s pracovním
Povolením na Území CR, - osobám, kteým nařídil orgán ochrany veřejného
zdraví karanténu, a - osobám ohroženým domácím násilím,

o g) Provozování Činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, apŤi
kterych je porušována integrita kůže;

II. vláda nařizuje, aby
o a) v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla ďodržována následující

pravidla:
' - aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech

od sebe, neŽ jsou 2 metry, - zqístit řízení front čekajících zákazníků, a to jak
uvnitř, tak před provozovnou, zejménazapomoai označeníprostoru pro čekání
a umístění znaěek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky, - umístit
dezinfekční prostředky u často doQýkaných předmětů (především kliky,
zéhtadlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky pťovozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, -
zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a
při přijímání plateb od zákazníků, - zajistit informování zákazníků o v}še
uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u
vstuPu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím
reproduktorů v provozovně,

o b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
' - je zajiŠtěno, Že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, -

prodejní místo je lybaveno pomůckami osobní hygieny,
o c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným

prodejem poskytovali bezplatně zákazníkttm u každého vchodu do takové
Prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na
ruce (např. mikrotenový sáček),

o d) provozovaíelé farmářských a ostatních venkovních trhů atržišť dodržovali
následující pravidla:
l - neprod,ávat potraviny ýlučně určené k bezprostřední konzumaci, -

zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry, - aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup
nejméně 2 metry, - umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého
prodejního místa, - zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice
při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků, - prodávat zboží
bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo
zkoušení oblečení na místě,

o e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozŮ, do kteých lze vstupovat jen na základé vstupenky, byla ďodržoviána
následující pravidla:
' - návŠtěvníci zoologických zaIT ad budou moci nakupovat ýlučně časové

vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na
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místě, - poČet návŠtěvníkŮ bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150
osob na jeden hektar plochy zařízení, - vnitřní pavilony a expozice jsou
uzavřeny, - provozovatel zajísti zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi
lavičkami na minimáhé 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a
zaměstnancŮ peČujících o zvířata, - ptovozovatel zajisti opatření k zabránéru
hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde
Ize očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, oběerstvovací zóny apod.,

0 pro provoz knihoven byla dodtžovánanásledující pravidla:
' - zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a

dalším podobným zbožim, - u vstupu do knihovny zákazntk provede
dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel
knihovny,

g) pro prodej oděvů a obuvi byla dodržována následující pravidla:
' - zkoušení oděvů a obuvi probíhá ů po předchozí dezinfekci rukou

zkouŠející osobou, - při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží
Po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu
nabízetzékazníkům,

h) Pro Činnost holiČství a kadeřnictví byla dodržovana následující pravidla:
' - holič nebo kadeřník (dále jen ,,holič") při výkonu své práce používá

zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít, _
mezi zál<aznfty jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holiČem a jeho zélkazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazntktl
dodrženy odstupy alespoň 2 metry, - v případě, že holič nebo zá|<azník má
tělesnou teplotu 37 oC a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je
z^mezeno jeho přístupu do provozovíry holiěství nebo kadeřnictví, - v
Provozovně holiČství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředt<y
pro dezinfekci rukou, - na záchodech jsou dostupná antibakteriální
mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručnílqy, -
píed zaěátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a-při
přechodu k jinému zákazníkovi si holiě vždy deziníikuje ruce prostředkem s
virucidním úČinkem, a pokud použivárukavice, vymění si rukavice amezítím
si dezinfikuje ruce, - povrchová dezinfekce se provádí po poslqrtnutí služby
každómu zál<azníkovi, včetně všech použi!ých kadeřnických pomůcek, -
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,

i) pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
byla dodrž ovánanásledující pravidla:
' - osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce polůívá zdvojenou

ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít, - mezi
zákaznílry jsou dodrženy odstupy alespoň 2metry, stejně jako mezi osobou
poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
poskytujících tuto službu a jejich zákazrlků dodrženy odstupy alespoň 2metry,
- v případě, Že osoba poskytující tuto službu nebo zákamík má tělesnou
teplotu 37oC a vyšší nebo jiné příznalqy onemocnění CoVID-l9, je
zamezeno jeho přístupu do provozovny, - v provozovně jsou dostupné
dezinfekČní prostředky pro dezinfekci rukou, - na záchodech jsou dostupná
antibakteriální mýdla, dezinfekění prostředky pro dezinfekci rukou a
jednorázové ručníky, - poyrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí
služby každému zál<aznkovi, věetně všech použi!ých pomůcek, - podlaha je
dezinfikována alespoň jednou denně, - osoba poslrytující tuto službu
polňívá při qfkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které



k4.5.2020

Wmění u kaŽdého zá|<azníka a mezitím provede dezinfekci rukou
Prostředkem s virucidním úČinkem, - před a po masáži osoba poslqytující
futo sluŽbu Provede dezinfekce rukou, - před poskytnutím 

-služby- 
se

provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u záů<azntka,
o j) Pro Provoz muzeÍ, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována

následující pravidla:
r - v zaÍÍzení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zéroveň se naché;;í

nejvýŠe 1 návŠtěvník na 1,0 m2 prostor přístupných návštěvníkům, _ mezi
návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoí 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti, - návštěvník u vstupu provede dezinfeLci 

"ÚŘoo, 
přičemž

dezinfekčníprostředkyzajistíprovozovatelzaíízení,
o k) Pro Provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozttbyta

dodržov ána následuj ící pravidla :r - Provozovatel zajisti alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících Pravidel a pŮsobí na divaky a další osoby, aby je dodržovali, _
následující Pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejménaformou
informaČních tabulÍ, letákŮ, na obrazovkách, plátnech apod., _"v hledišti je
nejvýŠe 100 divákŮ, - v případě míst pro sezení , peooďo-ístěnými sedadiy
diváci sedí jen v kaŽdé druhé řadě a vtakové rade diváci sedí tuk, ž" mohou
sedět vŽdy nejvýŠe dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat
alesPoň jedno volné sedadlo, - mimo hlediště je zamezeno sedět na místech
jinak wČených k sezení, - v případě míst pro sezení bez pevně umístěných
sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných o.oĎ;.
odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru, - mezí prodejními mísryvstupenek je
odstuP alesPoň 2 metry,- v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsóu řazeni
zákazntci s odstupy alespoň 2 metry a jsou wzyitni informačními letáky k
dodrŽování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, _ ve
vstuPním Prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředlcy pro
dezinfekci *\ou, - neprodávají a nekonzumují se žádné poiraviny včetně
náPojŮ, - Před zahájením představení apod. je celý prostor určený pró air,,,1ty
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provoiu (dezinfek.Ó Úit, madei,
PultŮ atd.), denní Úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
ÚČinlry, a to v souladu s případnými dalšími doporučěními místně příslušné
kraj ské hygienické stanice,

o l) Pro Píovoz,venkovních prostor provozovny stravovacích stužeb byla
do dtžov éna následuj ící pravidla :

' - zálkaznici jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1o5 metru, s
výjimkou zekazntk.ů sedících u iednoho stolu, - venkovní próstory provozovny
jsou uspořá!ény tak, aby ..dí.í zákazníci ve kterékoliv čáŠti nebyli ve
vzdálenosti kratŠÍ neŽ 1r5 metru od kolemjdoucích osob, Iedaže venkovní
Prostory Provozovny od okolí dělí pevná bariéra bráníci šíření kapének z
dýchacích cest, - provozovatel aktivně brání shromažďování ósob ve
vzájemné vzdálenosti menŠí než 1r5 metru, včetně čekací zóny provo zovny, _
Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravóvacích služebje zajiŠtěna moŽnost dezinfekce rukou pro zékazníky, _ zákamíktm je
umoŽrěn PřístuP na záchod, ve vnitřních prostorech provozovny;
Provozovatel zajistÍ, aby zákazmci při pohybu po vnitřrťch prostorech
ProvozovnY udrŽova|i povinný odstup, - dezinfekce židlí a stolů se provádí
před usazením každé nové skupiny zákazníktt, - v případě prodeje přes
výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka prorraai alespoň uažae z
hodinY, - zál<azník nemá povinnost nosit ochranrý prostředek dýchacích
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cest v době konzumace potravin a pokrmů včetrrě nápojů u stolu, _ v případě,
že pracovnik provozovny má tělesnou teplotu sl óc a vyšší o.rď Jioo
PÍÍZnakY onemocnění COVID-l9, jezamezeno jeho přístupu áo p.ouo"o.^y,
- Provozovatel Postupuje tak, aby vedl zát<azníI<y k dodržóvání všech
opatření,

o m) Pro ProYoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 by1a
dodržována následuj ící pravidla:r - Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování

následujících Pravidel a působí na zál<azniky a další osoby, aby je dodržovali,
- následující polcyny pro zákazníky jsou sdělovrány ,t*urŇĚt^ a dalším
osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách,
rozhlasem apod., - provozovatel zqístí viditelné označení pokynu k
dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných
Plochách v nákuPním centru (např. formou infografiky, spotí '1,,,ádi., centra,
infograÍikY u vstuPu do prodejen a jiných p.ouoŽorr"rr, infografiky na podlaze
veřejných Prostor apod.), - je realizovén režimový pUn rnklidu, kterym bude
uPraven rcŽim Úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společnýcň prostor
na zálkladé odborného doporučení místně příslušné krajské hygienióké Jtuni.",
- je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech mísřch, kde to 1ze
oČekávat, naPř. vstuPy z podzemních gatáůí, prostor před \.ýtahy, eskalátory,
travelátory, záchodY apod., - u každého vstupu pro zákazníky i zarrcstnance
do obchodního centra je zajištěna možnost aezinfekce ruÉou, _ ye všech
Prodejnách a jiných provozovnách je zajišténa možnost dezinfekce rukou
alesPoň v Prostoru kaŽdé pokladny nebo pokladní zóny,- platební terminály
jsou Pravidelně deziníikováoy, -použití míst určených É odpočinku (žiilě,
křesla, lavice apod.) je omezeno ta§ aby nebyla mí,§ty shromažďování osob,
- u vchodu do kaŽdé provozovny je umístěno viditelné oznaéení polcynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru p.ovo"ó.^y, -
Provozovatel zajistí Školení pracovníků s cílem zijistit u oucrit zrralosti o
oPatřeních, PÍÍntacích nemoci a prevenci šíření nákazl včetně ochrany
návŠtěvníkŮ apracovníkŮ, -provozovatel zajistípro návštěvníky a další osobý
v nákuPním centru moŽnost odstranění osobních ochrannýóh prostředků
(roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu, - dětské r.outr<y a podobné
služby nejsou provozovány,

o n) Pro Provoz vnitřních sportoviŠt' byla dodržována následující pravidla:l - omezit Přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi iozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin, _ nelze
používat šatny a sprchy, - vstup a cvičení po celou do6u 

-pouze 
s

ochrannými Prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných iréninků
v rámci oddělených aktivit a skupin, - zajístit dezinfókci strojů a dalšího
cvičebního náňadí a pomůcek po použití každým klientem, - průběžně
dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, - zajistit dezinfekci 

"-okoo 
pro

Personál i klientY, - klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před
zahájením a Po celkovém ukončení cvičení, - prodávat pouze balené nápojea balené potraviny, upravit časový harmonogram tak, aby mezí
jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a deziňfekce prostori

III. vláda zruŠuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 453, vyltlášene pod č.
19512020 Sb. - viz bod 129 Aktualizace ze de 24.4.2020



k4.5.2020

156) PobYt na vďejně dostupných místech - usnesení vtády č. 490 ze dne
30.4.2020 - od 11.5.2020
o I. vláda nařizuje

o a) Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, §výjimkou ČlenŮ domácnosti, výkonu povolánío podnikatelské nebo jíné
obdobné Činnosti, ÚČasti na pohřbu, a zachováva} odstup od jiných osob
nejméně 2 metry,

o b) konzumovat Potraviny vČetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
Povze v nezbYtně nutných případech pro potřeby nezbytnerro buoeistverií,jedná-li se o Potraviny urČené k bezprostřední kónzumaci, a vtakovém případě sevzdálit za ÚČelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénká apod.
alespoň 10 metrů;

o IL vláda zakazuje, nenlli tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak,
divadelnÍ, hudebnÍ, filmová a další uměiecká přeástavení, sportovnío kulturnío
náboŽenskéo sPolkové, taneČnÍ, tradiční a jim podobné akce-a jiná shromáždéní',
výstavYo slavnosti, Poutěo přehlídky, octrútnevty, trhy a veletrhy, vzdéIávací
akce, oslavYo a to jak veřejnéo tak soukromé, s účasti přesahující ve stejný čas
100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání apodobno akce ústavních
orgánŮ, orgánŮ veřejné moci, soudů a jiných veřejných orób, kt."é se konají na
zá|ďadézákona;

o III. vláda omezuje sportování na sportovištícho v parcích, v přírodě a na jiných
veřejně PřístuPných místech tak, aby probíhalo za splnění těcirto poamínek:o a) společně sportuje nejvýše 100 osob,
o b) nejsou vYuŽÍvánY spoleČné šatnyo umývárnyo sprchy a podobná zařízení, vekteých bY nebyly plněny shora uvedené poámínky,', ..ýli*t ou používání

záchodŮ z,a Podmínek, Že je nastaven režim tak, aby .. u" urritrrrích prostorech
nePotkávalo vícero osob; v těchto případech je všať fteba zabezpečit provádění
nýŠených,hYgienick}ch opatření, zejména dezinfekce rukou, 

^ale 
také míst,

kteých se běžně dotýkají ruce;
o IV. vláda nařizuje

o a) Pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše
ve stejný čas 100 osob, aby byladodržovánanásledujicípravidla:
' - je zachováván odstup mezi osobami nejméná 2 metry, s výjimkou členů

domácnosli, _- je k dispozici nádoba s dezinfekčním p"Ó.tr"atem na
dezinfekci rukou;

o b) Pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby
byla do dr žov ána následuj ící p ravidla :r - na sPortoviŠti se nachází ve stejném ěase nejvýše 100 osob, - vzdálenost

mezi sPortovci a ostatními osobami bude zachoiauunu nejméně 2 metry, _
sPortovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
Prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kteý briní šíření kapének, - na
sPortoviŠti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním p.o.iř.dk.- na
dezinfekci rukou, neisou využívány související n.ritřrri prostory
sPortoviŠtě, zejména společné šatny, umývárny, ,p..hy a podobná zářízení,-s
výjimkou PouŽÍvání záchodů za podmínek, žeje nasiaven režím tak, aby se
ve vnitřních Prostorech nepotkávalo vícero orob; u těchto případech .;e vsat
třeba zabezPeČit provádění zvýšených hygienických opaireni, Žejména
dezinfekce rukou, ale také míst, kterych se běžně doýají ..ri., - po skónčenítréninku bude prováděna pravidelná dezinfekóe všecď použitých


