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Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od
pondělí mohou otevřít větší provozovny
Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda Andreje
Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář
uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení
volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných
skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou
těch v nákupních centrech.
Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při
sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky
či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se
budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct
najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se
nesmí účastnit najednou více než deset osob.
Vláda Andreje Babiše také rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a
provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a
provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou
spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny
a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.
Povolení se nadále netýká provozoven ve velkých nákupních centrech nad 5 000 m2, které
nemají vlastní vstup zvenku, stravovacích zařízení s výjimkou prodeje výdejním okénkem a
také provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla
zákazníka. Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky,
například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či
na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží
zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se
v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy. Urychlit by se mohly i další vlny
uvolňování, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.
Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole
či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.
Ministři od pondělí 27. ledna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro
překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek
vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu
ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a
cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o
negativním testu na covid-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové
zprávě Ministerstva vnitra.
Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do
lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po
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jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování
a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek
pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 v krajských a
pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.
Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží
Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci
spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto
neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na
pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci
Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.
Vláda vzala na vědomí také realizaci Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, do
které se ode dneška zapojilo pět velkých zdravotnických zařízení v České republice s cílem
zjistit na základě reprezentativního vzorku testů na přítomnost protilátek nemoci covid-19,
kolik osob v České republice tuto nemoc prodělalo a má proti ní v těle vytvořené protilátky.
Informace o studii obsahuje tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví.
Výsledky jednání vlády: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednanivlady-23-dubna-2020-181165/.
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