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1.

OBECNÉ INFORMACE O COVID-19

1.1. Co je COVID-19?
Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV),
případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej,
v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo
označení COVID-19.

1.1.1.

Nakažlivost koronaviru

Jak se virus přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je
přenášena vzduchem. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní.
Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a spojivky. Inkubační doba je cca dva až čtrnáct dní.
Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity,
bolestmi kloubů a svalů a objevují se i projevy kašle. U poloviny případů se nemoc projeví do 5. dne, do
dvanáctého dne pak u naprosté většiny nakažených.

Je možné nakazit se koronavirem, pokud si nechám poslat zboží zásilkou z čínských obchodů?
Onemocnění COVID-19 se přenáší stejně jako jiná respirační onemocnění, tedy přenosem z člověka na člověka
nejsnáze kapénkovou infekcí. Virus nepřežije mimo lidský organismus více než několik hodin. Proto se ochranná
opatření přijímají především na letištích apod., kde je velké množství lidí. Proto zásilkové společnosti nebo
například ani Česká pošta žádná taková opatření v souvislosti s možnou nákazou čínským koronavirem z balíků a
zboží nepřijala, protože k tomu není důvod.

Komu hrozí největší nebezpečí?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou. Nejohroženější
skupinou jsou staří lidé, lidé se zhoršenou imunitou nebo dalším onemocněním (kardiovaskulární onemocnění,
vysoký tlak, diabetes, nádorová onemocnění). U těchto pacientů bývá průběh závažnější a onemocnění může
skončit fatálně. Podle dosavadních studií bývá průběh u dětí mnohem lehčí.

Co je epidemie a pandemie?
SEM VLOŽIT TEXT

1.1.2.

Příznaky koronaviru

Jak se nákaza projevuje, jaké jsou příznaky a jaké má následky?
Příznaky onemocnění jsou podobné chřipce. Jedná se o zvýšenou teplotu, dušnost, kašel, bolesti svalů či únava.
Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Vzácně
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se může projevit i rýma, průjem a nebo nervové příznaky (bolest hlavy, zvracení).

Lékař mne odmítl ošetřit, co mám dělat?
Odkazovat na linky:
● http://www.mzcr.cz/dokumenty/dulezite-kontakty_18722_1.html
●
●
●
●
●
●
●

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261 105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

S kým se mohu poradit?
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19, ať už jste občan či
zdravotník, jsou vám k dispozici jak infolinky Státního zdravotního ústavu, tak i jednotlivých pojišťoven. Podívejte
se na důležité kontakty v souvislosti s koronavirem.
Pokud se nemůžete na infolinky dovolat, zachovejte, prosím, především klid. V současné době mohou být v
důsledku zvýšeného zájmu o tuto problematiku dočasně obsazené a přetížené. Zároveň je možné informovat se na
příslušných krajských hygienických stanicích, popřípadě u vašeho praktického lékaře, který je pro tyto případy
instruován.

Myslím, že někdo je nakažen, jak postupovat?
V případě akutních potíží prosím ihned volejte linku 155 na které uveďte, že se obáváte, že jde o nákazu
Coronavirem a jaké k tomu máte důvody.

1.1.3.

Léčba koronaviru

Zabírají běžně dostupné léky na chřipku?
Mohou pomoci zmírnit příznaky, ale léčbu je nutné zahájit až po vyšetření lékařem.

Jaké léky si mohu koupit, abych včas podchytil léčbu viru?
Pro infekci COVID-19 není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní koronavirem by měli
zahájit podpůrnou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních
potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky, množství symptomů onemocnění COVID-19 se
dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace (WHO).

1.2. Testování
Pouze po indikaci epidemiologa a ošetřujícího lékaře pak můžete být testování hrazeno státem či zdravotní
pojišťovnou. Odběry pak organizuje ten kdo provedl indikaci.
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1.2.1.

Jak se provádí test na COVID-19?

Jde o test PCR na průkaz nukleové kyseliny. Nejedná se o test preventivní, nýbrž test, který jednoznačně
prokazuje, zda je daný jedinec infikován, tzn. jestli má virus v krvi nebo například ve výtěru z dýchacích cest.
Nejčastěji se provádí stěr z nosohltanu či z krku flexibilním tampónem s kartáčkem na konci do tekutého
odběrového média. V některých laboratořích vyjímečně vyšetřují i jiný biologický materiál (stolice, moč, krev).

Kam mám volat? Co mám mít sebou nebo přijedou?
Nejprve se telefonicky domluvíte s KHS či praktickým lékařem. Ti pak zajistí buď odběr v domácnosti nebo
odeslání na odběrové místo. V případě přetížení telefonních linek můžete kontaktovat infolinku 1212 či Medici
Hradec.

Jak dlouho odběr trvá?
Samotný odběr trvá jen několik minut.

Je stěr bolestivý?
Samotný stěr trvá několik vteřin a není bolestivý.

Byl jsem informován že budu testován, kdy se mi někdo ozve?
V tuto chvíli nebylo možné dohledat zmínku o tom, že by byl popsán zpětný proces komunikace směrem k lidem
čekající na testování. Nejpřesnější možné info pravděpodobně poskytne pracovník KHS, který na základě vašeho
tel hovoru rozhoduje o dalším postupu. Následně je třeba čekat.

1.2.2.

Jak spolehlivý je test na COVID-19?

Národní referenční laboratoř má k dispozici přesnou metodiku Světové zdravotnické organizace, jak vyšetření
provádět. Stejně tak ostatní laboratoře, které jsou k provádění testů Ministerstvem zdravotnictví zplnomocněný,
mají přesné instrukce, jak testy provádět. Testů je v České republice dostatek.

1.2.3.

Má smysl nechat se testovat preventivně?

Testování osob, které nemají příznaky, se nedoporučuje. Test by u těchto osob mohl být falešně negativní.

1.2.4.

Jak se mohu nechat otestovat soukromě a kolik to stojí?

V případě, že se chcete nechat otestovat bez doporučení KHS/epidemiologa, je možné kontaktovat přímo
laboratoř nebo odběrové místo. Vyšetření provádí v současné době několik institucí, například FN Motol nebo
nemocnice Na Bulovce za 2 900 Kč.

1.2.5.

Odmítli mne otestovat, co máme dělat?

Pokud se chcete i bez indikace dát otestovat na vlastní náklady, je to možné, kontaktuje ale přímo laboratoř či
odběrové místo, abyste nazatěžoval informační linky.
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1.3. ČR a COVID- 19
1.3.1.

Jak je ČR na šíření epidemie COVID-19 připravena?

Česká republika zavedla celou řadu preventivních opatření, která patří v tomto směru k nejpřísnějším v zemích
EU. Na nákazu COVID-19 jsme tedy dobře připraveni. Všechny orgány, které mají na starost ochranu veřejného
zdraví, Národní referenční laboratoř, nemocnice, zdravotnická záchranná služba a další, jsou v pohotovosti.
Zdravotnická zařízení jsou na nákazu také připravena, ministerstvo vydalo doporučení pro lékaře. Situaci kolem
koronaviru řeší Bezpečnostní rada státu a Ústřední epidemiologická komise. Je připraven také Pandemický plán
ČR.

1.3.2.

Kolik má ČR k dispozici infekčních lůžek?

Celkem je možné využít přes 1 000 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Mezi nimi je
specializované pracoviště Nemocnice na Bulovce. Dále lze aktivovat specializovanou vojenskou nemocnici v
Těchoníně. Pokud by tyto kapacity byly překonány, tak bude aktivováno zařízení, které se primárně nevěnuje péči
o infekční pacienty, a bude upraveno za tímto účelem.

1.3.3.

Jsou nařízení vlády dostatečná?

Česká republika má pro tyto situace stanoveny přesné postupy. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje
vedoucí pracovníky v oboru ochrana veřejného zdraví, praktické lékařství a infektologie o aktuálním vývoji
epidemiologické situace. Dále resort zdravotnictví informuje také lékaře a všechny pracovníky ve zdravotnictví. V
pohotovosti je rovněž Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu, která umí odhalit výskyt
koronaviru.

1.3.4.

Aktuální statistiky onemocnění koronavirem

Informace jsou k dispozici zde: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/COVID-19

2.

PREVENCE A OCHRANA

2.1. Ochrana před nákazou
2.1.1.

Jak se mohu chránit a snížit riziko nákazy?

Základem ochrany před nákazou je omezení styku s dalšími osobami, omezení pobytu v prostorách s vysokou
koncentrací osob, dodržování pravidel karantény a dodržování základních hygienických návyků:
●
●
●
●
●
●
●
●

často si mýt ruce vodou a mýdlem,
vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
používat například i dezinfekci na ruce na bázi alkoholu,
nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob,
v případě nutnosti osobního setkání udržovat od dalších osob odstup min. 1m,
nedotýkat se úst, očí ani nosu, hrozí zavlečení viru z povrchů, kterých se dotýkáme,
noste ústní roušku, pokud je vám to doporučeno lékařem či či epidemiologem,
při kýchání/kašlání si zakrývat ústa kapesníkem, paží nebo rukávem – nikdy si nezakrývat ústa rukou!

10
Aktualizováno 16.3.2020

COVID-19CZ
2.1.2.

Mohu se nechat očkovat? / Existuje vakcína?

V současné době není k dispozici vakcína, která by chránila proti tomuto onemocnění. Na vývoji a distribuci nové
vakcíny se pracuje.

2.2. Informace o respirátorech a rouškách
2.2.1.

Proč nelze sehnat respirátor?

V současné době je mnohonásobně zvýšená poptávka po ochranných prostředcích. Je proto posílena výroba. Je
zapotřebí aby tyto ochranné pomůcky měli v první řadě záchranné složky státu, kteří se jako první setkávají s
nakažlivými, a nestali se z nich přenašeči. Zdravotníci v nemocnicích i v terénu, hasiči, lékarníci, záchranáři,
policie. Ti všichni jsou nuceni být v kontaktu s lidmi (i nakaženými).

2.2.2.

Kde mohu sehnat respirátor?

Prodejny ochranných a zdravotnických pomůcek

2.2.3.

Může mi pomoci respirátor v ochraně před nákazou?

Pro širokou veřejnost je mnohem účinější dodržovat základní hygienická pravidla a snažit se omezit veškeré
nedůležité cestování. Ministerstvo dělá maximum pro to aby se v budoucnu zlepšila dostupnost těchto prostředků
na trhu.

2.2.4.

Může mi pomoci rouška v ochraně před nákazou?

Použitím běžných roušek se člověk před nákazou COVID-19 neochrání, může však zabránit jejímu dalšímu šíření v
případě, kdy by byl sám již infekční. Roušky jsou určené zejména k ochraně okolí, tedy aby již nemocný člověk
nešířil nemoc dál kapénkovou cestou. Ochranu proti přenosu nákazy od jiného člověka může poskytnout pouze
respirátor se stupněm filtrační ochrany proti virům, případně v určité míře také speciální roušky vyráběné s
použitím nanotechnologických výrobních postupů.

2.2.5.

Pomůže mi ručně ušitá rouška?

Ano

3.

KARANTÉNA, NOUZOVÝ STAV A OMEZENÍ

3.1. Co je karanténa?
sem text
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3.1.1.

Jsem v nařízené či dobrovolné karanténě

Jak mám postupovat?
Zůstaňte doma, vyhýbejte se kontaktu s lidmi ve veřejných prostorách i vaší domácnosti. Opouštět domácí
karanténu můžete pouze za účelem návštěvy lékaře, se kterým je ale nutné toto předem telefonicky domluvit.
Dodržujte základní hygienická pravidla, myjte si často ruce, ústa a nos při kýchání a kašli si kryjte loktem, nebo
kapesníkem na jedno použití, který následně ihned vyhoďte. S ostatními členy rodiny nesdílejte žádné domácí
vybavení, potřeby a společné prostory. Nezvěte si domů návštěvy.

Jak mám dodržovat karanténu - co nákupy, co rodina, co třeba opravář topení u mne doma?
Domácí karanténu byste měli opouštět pouze v případě lékařského ošetření. I to je potřeba předem telefonicky
konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je opravdu nutné. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou
dopravu ani taxi. Omezte kontakt s jinými lidmi, i ve vlastní domácnosti. Nesdílejte s nimi prostory ani domácí
potřeby. Pro zajištění nákupu využijte pomoc jiné osoby, případně donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou
službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku, neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem.
Pokud vás někdo potřebuje nezbytně navštívit, konzultujte to se svým ošetřujícím lékařem.

Jsem sám, nikdo mi nemůže nakoupit, co mám dělat, když musím být v karanténě?
Domácí karanténu byste měli opouštět pouze v případě lékařského ošetření. I to je potřeba předem telefonicky
konzultovat s ošetřujícím lékařem, zda je opravdu nutné. Nechoďte na veřejná místa, nepoužívejte hromadnou
dopravu ani taxi. Omezte kontakt s jinými lidmi. Pro zajištění nákupu využijte pomoc jiné osoby, případně
donáškové služby. V instrukcích pro donáškovou službu musí být uvedeno, že nákup má být ponechán venku,
neměli byste přijít do kontaktu s doručovatelem. Pokud vás někdo potřebuje nezbytně navštívit, konzultujte to se
svým ošetřujícím lékařem.

Co nesmím v karanténě dělat?
Navštěvovat práci, školy, veřejná místa, používat MHD a taxi.

Mohu pracovat v karanténě?
Jde o překážku v práci na straně zaměstnance. Zaměstnanec o tom musí neprodleně informovat zaměstnavatele.
Prvních 14 dní karantény zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného
výdělku. Od 15. dne karantény vyplácí zaměstnanci příslušná OSSZ nemocenské. Nemocenské od 15. dne dočasné
pracovní neschopnosti odpovídá 60 % denního vyměřovacího základu, od 31. dne jde o 66 % a od 61. dne se jedná o
72 %. Pokud byl před karanténou zaměstnanec na dovolené, karanténou se dovolená nepřerušuje. Pokud karanténa
po návratu zaměstnance z dovolené trvá, začíná překážka v práci na straně zaměstnance. Pokud dojde ke
karanténě během pracovní cesty (PC), není to důvod k ukončení PC.

Moji zaměstnanci či celá firma je v karanténě nebo dobrovolné izolaci, jaké to má pracovně právní dopady?
MPSV vydalo aktualizovaný dokument Koronavirus a pracovněprávní souvislosti, který informuje o postupu v
případech, kdy zaměstnanec nemá nařízenou karanténu, ale je obava, že je infikován; nachází se v nařízené
karanténě v cizině nebo v nařízené karanténě na pracovní cestě.
Dokument nalezneze na webu MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti
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3.1.2.

Jak poznám, že musím být v karanténě?

Karanténa se vztahuje na občany, kteří přicestovali ze zemí s rizikem nákazy a také na všechny osoby, které byly v
kontaktu s nakaženým člověkem.

Kdo mi může nařídit karanténu?
9. března Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádného opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem v České republice. Hygienické stanice budou hlásit
praktickým lékařům a praktickým lékařům pro děti a dorost všechny osoby, které byly v kontaktu s nakaženými
pacientem, a lékaři na dálku rozhodnou o karanténě v délce 14 dnů.

Jak mi bude vystavena neschopenka, když jsem v karanténě?
Využijte e-neschopenku kterou vám na základě telefonátu vystaví Váš praktický lékař.

3.1.3.

Styk s osobami v karanténě

Styk s jinými osobami by měl být omezen na nezbytné minimum.

Osoba, s kterou se stýkám, je v karanténě, jak mám postupovat?
Omezit kontakt na nezbytné minimum, dodržovat hygienické zásady a vzdálenost min. 1 m, nesdílet žádné
předměty.

Mohu navštívit lékaře, když jsem v karanténě?
proto, že je ve zdravotnických zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.Všechny návštěvy lékaře
by měly být předem projednány telefonicky. Je to v případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména
horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude dále organizovat poskytování zdravotní
péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

Žiji v domácnosti s více lidmi, jak se v tomto případě řeší karanténa?
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být
separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný
pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat
zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí používat
vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo sprchování, tak
pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli byste
zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní roušku.
Mohu přijímat návštěvy u sebe doma, pokud jsem v karanténě?
Po dobu karantény určitě ne, starší a chronicky nemocné osoby vůbec. Ve skutečně nezbytném případě je potřeba
konzultovat tuto skutečnost s ošetřujícím lékařem, použít roušku a udržovat bezpečnou vzdálenost.

3.1.4.

Jak se kontroluje dodržování karantény?

Nařízení zařazuje nemoc COVID-19 do katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž zavlečení nebo zvýšení
nebezpečí zavlečení nebo rozšíření, ať již ve formě úmyslného nebo nedbalostního jednání je trestné.
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Klíčová je osobní zodpovědnost a dodržovat nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví, to znamená neopouštět
karanténu v domácích podmínkách. Je důležité také zdůraznit, že karanténou chráníme nejen sebe, ale také své
okolí a celou společnost. Nedodržení karantény může být postihováno také zpětně, a to až do výše 3 milióny Kč.
Na dodržování kontrol spolupracuje s hygienickými stanicemi Policie ČR.

3.1.5.

Komu mám informaci o karanténě nahlásit?

Obraťte se na praktického lékaře, nejlépe skrze SMS, telefon nebo na služba na letištní službu

3.2. Co je nouzový stav?
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Doba
trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké
sněmovny. Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje
sdělovacími prostředky.

3.2.1.

Co mám dělat jinak, když je nouzový stav?

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu
ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření
mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků
pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo
sociálních zařízení či bezpečnostních souborů a složek IZS.

3.2.2.

Co se stane, pokud poruším nařízení v souvislosti s nouzovým stavem?

Podle zákona o krizovém stavu může být uložena pokuta za 3 00 0000 Kč.

3.3. Omezení
3.3.1.

Omezení provozu obchodů a stravován

Je omezen prodej maloobchodu a provoz služeb kromě prodeje potravin, domácích potřeb, drogerie, léků,
chovatelských potřeb a podobně. Lze říci, že jakákoliv obchodní transakce, která je zajištěna prostřednictvím
internetu a dalšími vzdálenými prostředky spadá do výjimek, které jsou uvedeny v usnesení vlády č. 211. a
provozovna může fungovat. V případě, že se v provozovně provozuje více podnikatelských činností, rozhoduje se
podle té, které převažuje. Jakýkoliv prodej a činnost či provádění služeb v provozovně je zakázaný, je umožněn
výdej přes provizorní okénko. . Naopak montáž a provádění služeb u zákazníka jsou povolené. Také je umožněn
výdej zásilek z e-shopů.

Mám obchod, prodejnu, provozovnu - kde si přečtu, jaká omezení se mne týkají?
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/usneseni_zakaz-obchody_vsechny_20200314.pdf

Jaká omezení se týkají prodeje "na ulici" či "rozvážky" zboží, jídla…?
Omezení se týkají restaurací, které mají provozovnu, ale i z těch lze prodávat jídlo z okýnka. Omezení se
nevztahuje na pojízdné prodejny, stánky. Omezení se nevztahuje na rozvoz jídla ani zboží, jakmile transakce
probíhá po internetu nebo jiným distančním způsobem.
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3.3.2.

Omezení dopravy po ČR

Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude
možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných
cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři
nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební
pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do
přírody.

Jaká platí omezení pro hromadnou přepravu osob?
Zakázán je provoz taxislužeb.

Jaká omezení platí pro řidiče a přepravní personál?
Není vyžadováno žádné speciální vybavení pro řidiče – je třeba dbát zvýšené hygieny, doporučujeme roušky,
dezinfekční prostředky, ale není to povinnost

3.3.3.

Omezení provozu dalších subjektů

Jsem řidič kamionu, průvodčí, letuška apod., jaká omezení se mě týkají?
DOPLNIT TEXT

Jaká omezení platí pro zdravotníky, hasiče a další profese související se zdravím a bezpečností obyvatel?
Při výkonu zaměstnaní se mohou na tyto pracovníky vztahovat další vyjímky (např. převoz krve či transplantátů),
Úplný přehled je k dispozici na webu MV.

Omezení provozu podniků sociálních služeb
Všechny potřebné informace obsahuje doporučená postup, které si lze stáhnout z webu MPSV.
Na koho se nevztahuje zákaz vstupu na území ČR nebo zákaz vycestovat z území ČR?
Zákaz se nevztahuje na:
● řidiče nákladních vozidel (tj. kategorie vozidel N), řidiče autobusů,
● posádky dopravních letadel,
● strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,
● lodní kapitány (navážení lodníků na osobní lodě v zahraničí: tento týden je možné; lze očekávat, že se to
příští týden bude zpřísňovat a může být omezeno),
● a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace.

4.

RIZIKOVÉ ZEMĚ

4.1. Které země jsou aktuálně považovány za rizikové a kde najdu jejich seznam?
Ke dni 15.3.2020 jde o země: Belgie, Čína, Dánsko, Francie, Írán, Itálie, Jižní Korea, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.
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Aktuální seznam najdete na webu: https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

4.2. Uzávěrky hranic vybraných zemí
Katalánsko

Celá oblast se chystá do úplné karantény- zrušení letů,
železničních spojení, silnice

Ukrajina

Přerušení letů od 17.3

Dánsko

Zavření hranic
(nouzová linka ambasády +4528139602)

Slovensko

Uzavřeny hranice s vyjímkou kamionů, řidiči musí mít
ochranné pomůcky
Všechny mezinárodní osobní lety z/na Slovensko jsou
zakázané
Mezinárodní autobusová a železniční doprava je
kompletně zastavena
Je zde zrušen zákaz jízdy kamionů v neděli!
Místa určena k překračování vnitřních hranic:
·
Brodské-Břeclav – pouze pendleři – 5-23 hod
·
Holič – Hodonín – Slovenská strana nepouští nákladní
dopravu

Polsko

Uzavřena hranice vyjma pendlerů a zvláštní linkové
(autobusy s pendlery) a nákladní dopravy
Individuální vstup osob možný pouze pro občany Polska a
osoby s oficiální povolením k pobytu. Lze používat pouze
vybrané hraniční přechody viz samostatný dokument.
Uzavřené hranice i letecká doprava.
Všechny osoby, jež do Polska vstoupí od neděle
15.3.2020, musí nastoupit
dvoutýdenní domácí
karanténu pod hrozbou postihu v případě jejího
nedodržení.
Výjimky z výše uvedených opatření se týkají:
1) cizinců, kteří jsou manžely nebo dětmi polských občanů
2) držitelů karty Poláka
3) diplomatů
4) osob s trvalým nebo dočasným pobytem nebo s
pracovním povolením
5) případů, kdy výjimku ke vstupu udělí příslušný vojvoda
6) řidičů dopravních prostředků převážejících zboží (na
tyto osoby se nevztahují pravidla o karanténě)
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7) Poláků a cizinců ze sousedních států cestujících za
prací v příhraničních regionech po předložení příslušného
potvrzení potvrzujícího pracovněprávní vztah; na tyto
osoby se nevztahují pravidla o karanténě

Rakousko

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní dopravy a přístupu
pro pendlery.
Zrušeny povinné přestávky pro řidiče kamionů, autobusů
V Tyrolsku je zákaz zastavování pro řidiče kamiónů a
autobusů
Zrušen zákaz jízdy kamiónů

Německo

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní dopravy a přístupu
pro pendlery.
Lze používat pouze vybrané hraniční přechody viz
samostatný dokument.
Přehled přechodů
https://docs.google.com/document/d/1WOFfZtgoC0sJ5a
A-2Ft2xIaKdzTOsN3m0D1TnrvHm1s/edit?usp=sharing
Místa určena k překračování vnitřních hranic
Silniční, jen pro pendlery 5-23:
● Všeruby - Eschlam
● Jiříkov - Neugersdorf
● Vojtanov -Schönberg
● (https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezenicestovani.aspx)
● Cínovec - Altenberg
Pro kamiony nonstop):
● Strážný - Phillippsreut
● Pomezí nad Ohří - Schirnding
● Rozvadov-dálnice – Waidhaus
● Folmava - Furth im Wald/Schafberg
● Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein
● Krásný Les - Breitenau
● H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Místa určena k překračování vnitřních hranic (pro kamiony nonstop):
● Dolní Dvořiště-Wullowitz
● České Velenice- Gmünd – z rakouské strany omezení do 3,5 tuny
● Hatě- Kleinhaugsdorf
● Mikulov - Drasenhofen
Silniční (jen pro pendlery 5-23):
● Vratěnín - Oberunau
● Valtice - Schrattenberg
● Nová Bystřice- Grametten – LZE PŘEDPOKLÁDAT, ŽE PO SCHVÁLENÍ VLÁDY BUDE V ÚTERÝ BEZ OMEZENÍ
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5.

CESTOVÁNÍ OBYVATEL ČR ZE ZAHRANIČÍ A DO ZAHRANIČÍ

5.1. Doprava ze zahraničí do ČR
5.1.1.

Jaká jsou omezení?

Od 16. března 2020 se opatření dále zpřísní, nebude umožněno občanům ČR vycestovat kamkoli za hranice ČR a
cizincům nebude umožněn vstup do ČR z jakéhokoli státu světa, až na výjimky. Občané ČR se stále budou moci
vracet zpět do ČR za určitých podmínek, cizinci naopak vycestovat z ČR.

5.1.2.

Jakou dopravou se mám vrátit abych neohrozil ostatní?

Pokud jste občan ČR či cizinec s povolením trvalého pobytu v ČR a máte problém se zajištěním dopravy do ČR,
obraťte se na zastupitelský úřad ČR v zemi kde se právě nacházíte. V případě služební či studijní cesty kontaktujte
také organizaci, která Vás na cestu vyslala.

5.1.3.

Jak se mohu vrátit do ČR ze zahraničí?

Návrat občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem v ČR (platným v době vyhlášení mimořádného stavu) je možný.
Platí že:
● při návratu z rizikových zemí Vám bude nařízena 14denní karanéna.
● při návratu z ostatních zemí je karanténa povinná pouze pokud máte příznaky onemocnění.

5.1.4.

Mohu se do ČR vrátit letecky, s přestupem v rizikové zemí?

Pokud letíte zpět do Prahy z bezpečné země, není přestup v rizikové zemi problém. Musí ale proběhnout v rámci
režimu tranzitu, pak se na vás nevztahuje ani povinnost karantény. Počítejte ale s dopravními komplikacemi.

5.1.5.

Jaká je povinnost karantény při návratu z konkrétní země?

Karanténa v délce 14 dnů Vám bude povinně nařízena po návratu občana z tzv Rizikových zemí.
Aktuální seznam rizikových zemí nalezneze na webu Ministersta zdravotnictví:
https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

5.1.6.

Co mám dělat po příletu na letiště Ruzyně, pokud se mne týká karanténa?

Ihned nahlásti svůj přílet praktickémů lékaři (telefon, SMS) a případně využít služby na letišti - transport z
autobusem z Letiště do Nemocnice na Bulovce.

5.1.7.

Mohu zůstat v zahraničí?

Ministerstvo zahraničí doporučuje návrat z rizikových zemí.Pokud v zahraničí dlouhodobě žijete či pracujete,
můžete se do ČR vrátit kdykoliv. Počítat je ale třeba s dopravními komplikacemi. Po návratu do ČR už se na vás
bude vztahovat zákaz ze země vycestovat.

5.1.8.

Mohu opět vycestovat poté, co jsem se vrátil ze zahraničí do ČR?

Po návratu ze zahraničí během mCIZimořádenho stavu již není možné do zahraničí opětovně vycestovat, leda
byste měl v cizí zemi povolení k trvalému pobytu.
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5.1.9.

Nouzová doprava občanů zpět do ČR

Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byl prokazatelně zrušen navazující let do ČR v
důsledku zavedených opatření.Vyzýváme občany, aby se pokusili v prvé řádě využít možnosti dopravit se do ČR
vnitrostátní komerční přepravou nebo aby je na letišti vyzvedl rodinný příslušník. Na všechny cestovatele bude
nahlíženo jako na cestovatele z rizikových zemí a přeprava nebude umožněna osobám, které budou vykazovat
příznaky onemocnění.
Informace o aktuálně organizované nouzové přepravě mají příslušné zastupitelské úřady:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5.1.10.

Ambasáda Vídeň 0043-67 684 964 615
Ambasáda Berlín +491 702 479 956
Ambasáda Bern 0041 796 413 300
Ambasáda Dublin 00353 (0) 87 618 90 55
Ambasáda Varšava +48 608 298 988
Ambasáda Bratislava 00421 903 287 003
Ukrajinská ambasáda v Praze 602 224 938
Ambasáda Kodaň 0045 281 39 602
Česká ambasáda v Kyjevě +38 0503 10 10 43
Generální konzulát v Drážďanech +49 171 767 2601
Česká ambasáda v Oslu +47 92611283
Nouzová linka – Velvyslanectví Francie 0033 607 764 394
Česká ambasáda ve Varšavě +48 608 298 988

Jsem občan ČR, ale přiletím do Vídně, Frankfurtu, Mnichova apod. Může mě někdo z
rodiny vyzvednout?

Ano. Na tyto případy myslí výjimka a občan ČR, který jede vyzvednout na mezinárodní letiště svého rodinného
příslušníka (potomky, rodiče, manžele) - pouze po předložení letenky/palubní vstupenky nebo jiného dokladu
potvrzující příjezd rodiného příslušníka, může vycestovat.

5.1.11.

Co mám dělat po návratu do ČR země?

Osoba, která se v období od 13.3. 2020 vrátila z pobytu v rizikové oblasti:
Čína, Írán, Itálie, J. Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká
Británie, Belgie a Rakousko.
Či kdykoli po 7.3. z kteréhokoli regionu Itálie zůstane doma a oznámí tuto skutečnost telefonicky nebo jiným
vzdáleným bezkontaktním přístupem (např. e-mailem) svému praktickému lékaři (nemá-li registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb, pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost).
Praktický lékař rozhodne o karanténě a vystaví e-neschopenku v délce 14 dní od dne návatu.Karanténa neplatí pro
návrat z pracovní cesty pro řidiče nákl. dopravy, řidiče a posádky dopravní zdravotnické služby, piloty dopravních
letadel
Při návratu z ostatních zemí, a pokud nepociťujeze příznaky, pak pouze provádíte sebepozorování avšak nemusíte
být v karanténě.

5.1.12.

Přiletěl jsem na dovolenou do ČR, jak se mám nyní chovat?

Doporučujeme všem zahraničním cestujícím, kteří jsou v České republice, aby co nejdříve kontaktovali svou
leteckou společnost nebo prodejce, který jim nákup letenky či zájezdu zprostředkoval. Měli by se informovat o
aktuálním stavu svého odletu, zdali bude jejich zpáteční let i nadále realizován nebo jaké mají možnosti v případě
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dřívějšího odletu z České republiky. Velmi to usnadní jejich návrat domů, letecké společnosti mohou vlivem nižší
poptávky lety z Prahy značně omezovat.

5.1.13.

Co mám dělat po návratu do ČR pokud pociťuji příznaky nákazy - suchý kašel, horečka,
dušnost?

Pokud po návratu z jakékoli cizí země pocitujete příznaky onemocnění dýchacích cest (suchý kašel, horečka,
dušnost) zůstane doma a zavolá na tel. linku 112 (telefonát bude propojen s pracovníkem KHS, který rozhodne o
dalším postupu, včetně vyšetření na koronavirovou infekci prostřednictvím výjezdové sanitky záchranné služby).

5.1.14.

Pokud jsem cizinec a mám provozovnu podnikání na území ČR, mohu vstupovat na území
ČR?

Ne.

5.1.15.

Mohu cestovat za prací více než 100 km od hranic?

Ne (také musíte mít povolení od Ministerstva vnitra , že v zemi pracujete )
Odkaz na formulář:
https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrni
ch-hranic-ceske-republiky.aspx

5.1.16.

Mohou u nás pracovat cizinci?

Ano, Němci, Rakušané, Slováci, Poláci mohou pracovat v ČR – do 100 km od hranic

5.1.17.

Musejí se studenti nacházející se v zahraničí vrátit do ČR?

Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na zvážení studenta. V obou případech
doporučujeme kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel: + 420 221 850 100, e-mail:
info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra.

5.1.18.

Lze z či do zahraničí cestovat taxíkem?

Nelze - řidič taxíku cizinec nesmí vstoupit na území ČR. Řidič taxíku občan ČR nesmí ČR opustit.

5.1.19.

Lze využívat taxislužby v rámci ČR?

Ne.

5.1.20.

Je možné docházet do autoškoly?

Ne.

5.1.21.

Blízká osoba zůstala v zahraničí, jak ji můžu pomoct dostat se domů?

Je možné využít tyto možnosti:
● autem, oba i s řidičem jdou do karantény,
● pronajaté vozidlo – musí být vráceno v ČR,
● svozové autobusy z letišť.
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Je povolen převoz prázdných autobusů (bez lidí) do i z ČR (jak českých dopravců, tak i dopravců zahraničních). Do
ČR za účelem vyzvednutí cizinců a umožnění opustit naše území, z ČR za účelem vyzvednutí občanů pro jejich
návrat

5.1.22.

Uvízl jsem na letišti či v resortu, koho mám kontaktovat, jak se odsud můžu dostat?

Kontaktovat příslušnou ambasádu. Sledovat stránky MZV. MZV vypravuje autobusy pro svoz z letišť. V dalších
dnech se podle potřeb od ambasád MZV bude snažit o speciální lety a autobusové spojení na hlavní letiště
(Mnichov, Frankfurt,Vídeň).

5.1.23.

Kdo se může mimořádné přepravy účastnit?

Mimořádné přepravy se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kterým byl prokazatelně zrušen navazující let do ČR v
důsledku zavedených opatření

5.1.24.

Jsou nějaké letecké společnosti, které pozastavují provoz letů z/do Prahy?

Letecké společnosti skupiny Smartwings Group, Smartwings a České aerolinie, dočasně pozastavují provoz svých
letů do/z Prahy.

5.2. Doprava do zahraničí z ČR
5.2.1.

Jaká jsou omezení?

Opatření platná od pondělí 16. března 2020:
Dále se rozšiřuje zákaz vycestování občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem
nad 90 dnů na území České republiky.

5.2.2.

Mohu jako občan ČR cestovat po dobu nouzového stavu do cizí země?

Opatření platná od pondělí 16. března 2020: Dále se rozšiřuje zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým
nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestování z České republiky.

5.3. Možnosti cestování mimo ČR
5.3.1.

Léčím se v zahraničí a potřebuji tam proto cestovat, jak mám postupovat?

Musíte na hranicích prokázat, že jde o mimořádnou situaci, kterou nebylo možno řešit v ČR.

5.3.2.

Mám majetek v zahraničí a hrozí či došlo k jeho zničení, jak mám postupovat?

Musíte na hranicích prokázat, že jde o mimořádnou situaci, kterou nebylo možno řešit v ČR. V této situaci nelze
vykonávat kontrolu majetku, který vlastní čeští občané v zahraničí, pokud se nejedná o mimořádnou situaci
(požár). V tomto případě musí osoba na hranicích prokázat, že se opravdu jedná o mimořádnou situaci.

5.3.3.

Jak se je to s ubytovacími platformami, například booking.com?

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) na svých webových stránkách
<https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/covid-19-%E2%80%93-prava-zakazniku-cestovnich-kancelari>
vydalo stanovisko ohledně postupu cestovních kanceláří ohledně nároků klientů na zrušení dovolené bez
stornopoplatků. Bohužel toto stanovisko se však nevztahuje na případy, kdy službu neposkytuje cestovní kancelář.
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Doporučujeme Vám, abyste se o možnostech zrušení cesty informoval u ubytovatele, případně u poskytovatele
svého cestovního pojištění.
Závěrem si dovolujeme doplnit, že je třeba mít na paměti, že jestliže uzavřete smlouvu přes booking.com, tak v
takovém případě uzavíráte smlouvu přímo s ubytovacím zařízením, na které vás zprostředkovatel pouze odkázal.
Přičemž tato smlouva se nebude řídit českým právem, ale právem země, do které vycestujete. Z toho pak plynou
specifické podmínky pro storno rezervace a také pro místní daně spojené s ubytováním, což doporučujeme si vždy
dopředu ověřit.

5.3.4.

Mohu na zahraniční zájezd, který jsem již zaplatil?

Na zahraniční cestu nyní nemůžete. Cestovní kanceláře jsou povinny všechny zájezdy zrušit. Pro aktuální
informace o cestování doporučujeme sledovat internetové stránky ministerstva zahraničních věcí.

5.3.5.

Jak je to s vracením peněz za zrušené pobyty, storno poplatky, atd?

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.Pokud rušíte zájezd který se má konat
nyní, měla by Vám cestovní kancelář vrátit celou částku.
Pokud rušíte zájezd s předstihem, kdy není jasné zda v době zájezdu bude trvat nouzový stav, může cestovní
kancelář požadovat storno poplatek.
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/nouzovy-stav-v-cr-caste-dotazy-k-zakoupenym-zajez
Pomoci Vám také může Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/faq/koronavirus-a-prava-spotrebitelu/

5.3.6.

Jak je to s vracením peněz za zrušené pobyty, storno poplatky, atd. v případě koupě
zajezdu přes zahraniční cestovní kancelář?

Je nám líto, ale jelikož jste si koupil zájezd u zahraniční CK, tak se na Vás nevztahují české zákony, ale zákony
dané
země.
Ohledně
svých
možností
můžete
kontaktovat
Evropské
spotřebitelské
centrum.
<https://evropskyspotrebitel.cz/co-udelat-nez-nas-kontaktujete/>

5.3.7.

Co když mám naplánovanou cestu za delší dobu?

Je samozřejmě velmi obtížné spekulovat o tom, jak se bude epidemiologická situace nadále vyvíjet. Je těžko
předvídatelné, zda toto opatření bude v účinnosti ještě v letních měsících. Možnost odstoupení od smlouvy bez
zaplacení stornopoplatků se vztahuje vždy k aktuální situaci v místě konání zájezdů. Je nám líto, ale nemůžeme
Vám v dané chvíli dát konkrétnější vyjádření. Situace se mění každým dnem, jak jistě víte.
V souvislosti s onemocněním COVID-19 doporučujeme před vycestováním do zahraničí sledovat aktuální doporučení
na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html#_blank a příslušných zastupitelských úřadů ČR v zemi, kam se
chystáte vycestovat. Doporučujeme taktéž sledovat aktuální informace na internetových stránkách Státního
zdravotního ústavu <http://szu.cz/#_blank>.

5.3.8.

Pracuji v zahraničí, mohu vycestovat z ČR?

Je to možné pouze pokud jste tzv. pendler - tedy pracujete ve vzádelnosti 100 km od státních hranic a hranici za
účelem práce překračujete několikát týdně.
Potřebujete však nejprve získat povolení MV, o které se žádá na souhrnné webové stránce:
https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrni
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ch-hranic-ceske-republiky.aspx

5.3.9.

Bude probíhat vysílání studentů na zahraniční pobyty?

Nové zahraniční výjezdy v rámci Erasmu se nebudou zahajovat, studentům a dalším účastníkům Erasmu, kteří již
na výjezdu v zahraničí jsou, doporučujeme zvážit návrat do ČR (za dodržení dalších podmínek, např. karantény,
pokud by se vraceli z některé ze seznamu rizikových zemí).

5.3.10.

Máme koupený zájezd s odletem 21. 4. Máme při zrušení zájezdu nyní právo na vrácení
zájezdu v plné výši bez stornopoplatků?

V současné situaci nelze říci. Nyní není povoleno občanům a cizincům vycestovat z České republiky. Zákazník i
cestovní kancelář tedy mohou od smlouvy o zájezdu odstoupit a cestovní kancelář je povinna vrátit celou cenu
zájezdu nebo se domluvit na jiném řešení. Toto opatření vlády je však časově omezeno a nevztahuje se na
zmíněné datum zájezdu. Chcete-li odstoupit od smlouvy teď, může cestovní kanceláři vzniknout právo na
zaplacení odstupného. Doporučujeme tedy vyčkat na další vývoj situace. Pokud v době odjezdu bude do dané
země stále platit zákaz vycestování (nebo zákaz vstupu), měla by Vám cestovní kancelář v případě odstoupení od
smlouvy jeho cenu vrátit, případně se se dohodnout jinak.

5.4. Informace pro profesionály v dopravě (profesionální řidič, dopravce, pracovník v
dopravě)
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy

5.4.1.

Jaká platí omezení pro pohyb řidičů a personálu přepravních firem?

V rámci krizového opatření vláda umožňuje návrat vozidel nad 9 osob občanům České republiky, kteří míří zpět do
České republiky. Obdobně se cizincům umožní opuštění území České republiky.

5.4.2.

Jaká platí omezení pro přesun prázdných dopravních prostředků?

Dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě se sídlem v ČR jakož i dopravcům se sídlem mimo ČR je
umožněno dopravit prázdné autobusy bez cestujících do nebo mimo území republiky.
Stejně tak je vládou umožněno dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům
se sídlem mimo ČR dopravit prázdné soupravy bez cestujících do nebo mimo území ČR.
Dopravcům v přeshraniční vnitrozemské vodní osobní dopravě se sídlem v České republice se stejně jako
dopravcům se sídlem mimo Českou republiku umožňuje dopravit prázdná plavidla bez cestujících do nebo mimo
území České republiky.

6.

CIZINCI

6.1. Cizinci bez dlouhodobého pobytu v ČR
6.1.1.

Nemám v ČR dlouhodobý pobyt, ale dojíždím za prací. Mohu vstoupit na území ČR?

Vstup občanů zemí bezprostředně sousedících s ČR na naše území za účelem výkonu zaměstnání je povolen pokud
jde o tzv pendlery, tedy pokud je místo výkonu zaměstnání v řámci ČR do 100 km od hranic a k přechodu hranic
dochází několikrát týdně.
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Ke vstupu lze využívat pouze vybrané hraniční přechody.
Podrobné informace o podmínkách vstupu najdete na souhrnné stránce Ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/mimoradne-opatreni-ministerstva-vnitra-o-docasnem-znovuzavedeni-ochrany-vnitrni
ch-hranic-ceske-republiky.aspx

6.1.2.

Může občan německé příslušnosti žijící v Německu, se živností v ČR, cestovat za prací do
ČR, kde má provozovnu?

Ne, nemůže.

6.1.3.

Mohou přijet Ukrajinci s povolením k pobytu na 90 dní a pracovat, kteří dorazí v
následujících dnech?

Cizinci, kteří tu již jsou, mnou zůstat, i když jim vypršelo povolení k pobytu.

6.1. Jako cizinec chci cestovat do ČR, bude mi vstup umožněn?
Pokud jste cizincem přijíždějícím z rizikové země, vstup do ČR už vám nebude umožněn, pokud nespadáte do
některé z výjimek - seznam zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx
Pokud jste cizincem přijíždějícím z ostatních zemí, bude Vám vstup umožněn pouze pokud máte v ČR povolen
tvalý nebo přechodný (nejméně 90 dní) pobyt a pokud jste v době vyhlášení nouzového stavu pobýval mimo ČR.
Opětovné opuštění CR Vám již nebude umožněno.

6.2. Nacházím se nyní v ČR, jak se mohu vrátit domů do své země?
Česká republika neomezuje cizincům možnost opustit její území. Nemohou se však vrátit.
Při plánování cesty je třeba seznámit se také s pravidly omezujícími pohyb osob, které vyhlásila země kam
cestujete, případně zemí přes které cestujete.
Doporučujeme všem zahraničním cestujícím, kteří jsou v České republice, aby co nejdříve kontaktovali svou
leteckou společnost nebo prodejce, který jim nákup letenky či zájezdu zprostředkoval. Měli by se informovat o
aktuálním stavu svého odletu, zdali bude jejich zpáteční let i nadále realizován nebo jaké mají možnosti v případě
dřívějšího odletu z České republiky. Velmi to usnadní jejich návrat domů a eliminuje možné komplikace s tím
spojené.
Cizinci, kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále
setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti
Letecké společnosti mohou totiž v následujících dnech vlivem nižší poptávky po létání, ale i vlivem platných
opatření, jednotlivé linky z Prahy postupně omezovat.

6.3. Jako cizinec chci cestovat přes ČR do další země, za jakých podmínek je to možné?
Tranzit přes ČR je povolen pouze občanům EU, pokud předloží čestné prohlášení že ČR pouze projedou.

7.

DOPRAVA
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7.1. Kde najdu souhrnný přehled omezení v dopravě?
Na webu MD:
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d

7.1.1.

Jaká jsou omezení dopravy do zahraničí z ČR?

Oblast

Obecné info

Místa určena k překračování vnitřních hranic

Katalánsko

Celá oblast se chystá do úplné
karantény - zrušení letů, železničních
spojení, silnice

-

Ukrajina

Přerušení letů od 17.3

-

Dánsko

Zavření hranic
(nouzová linka ambasády
+4528139602)

-

Slovensko

Uzavřeny hranice s vyjímkou
kamionů, řidiči musí mít ochranné
pomůcky

●
●

Brodské-Břeclav – pouze pendleři – 5-23 hod
Holič – Hodonín – Slovenská strana nepouští
nákladní dopravu

Všechny mezinárodní osobní lety z/na
Slovensko jsou zakázané
Mezinárodní autobusová a železniční
doprava je kompletně zastavena
Je zde zrušen zákaz jízdy kamionů v
neděli!
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Polsko

Uzavřelo osobní dopravu vyjma
pendlerů a zvláštní linkové (autobusy
s pendlery)
Výjimka pro nákladní dopravu
Státní hranice Polska bude možné
překročit pouze na k tomu účelu
stanovených hraničních přechodech.
Všechny osoby, jež do Polska vstoupí
od neděle 15.3.2020, musí nastoupit
dvoutýdenní domácí karanténu pod
hrozbou postihu v případě jejího
nedodržení.
Výjimky z výše uvedených opatření se
týkají:
1) cizinců, kteří jsou manžely nebo
dětmi polských občanů
2) držitelů karty Poláka
3) diplomatů
4) osob s trvalým nebo dočasným
pobytem nebo s pracovním povolením
5) případů, kdy výjimku ke vstupu
udělí příslušný vojvoda
6) řidičů dopravních prostředků
převážejících zboží (na tyto osoby se
nevztahují pravidla o karanténě)
7) Poláků a cizinců ze sousedních
států cestujících za prací v
příhraničních regionech po předložení
příslušného potvrzení potvrzujícího
pracovněprávní vztah; na tyto osoby
se nevztahují pravidla o karanténě

Rakousko

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní
dopravy a přístupu pro pendlery.
Zrušeny povinné přestávky pro řidiče
kamionů, autobusů
V Tyrolsku je zákaz zastavování pro
řidiče kamiónů a autobusů
Zrušen zákaz jízdy kamionů v neděli

Silniční pro pěší:
● Cieszyn-Český Těšín (Most Przyjazni)
Silniční
●
●
●
●
●
●

Železniční pro nákladní dopravu:
● Zebrzydowice-Petrovice u Karviné
● Chalupki-Bohumín
● Glucholazy-Jindřichov ve Slezku – ZAVŘENO na
10 dní
● Glucholazy-Mikulovice
● Miedzylesie-Lichkov
● Mieroszow-Meziměstí
● Lubawka-Královec

Silniční ( pro kamiony nonstop):
● Dolní Dvořiště-Wullowitz
● České Velenice- Gmünd – z rakouské strany
omezení do 3,5 tuny
● Hatě- Kleinhaugsdorf
● Mikulov - Drasenhofen
Silniční
●
●
●

Německo

Uzavřeny hranice s výjimkou nákladní
dopravy a přístupu pro pendlery.
Lze používat pouze vybrané hraniční
přechody viz samostatný dokument.
Přehled přechodů
https://docs.google.com/document/
d/1WOFfZtgoC0sJ5aA-2Ft2xIaKdzTOs
N3m0D1TnrvHm1s/edit?usp=sharing

pro automobilovou a nákladní dopravu:
Cieszyn-Chotěbuz – kontroly na hranicích (S52)
Gorzyczki - kontroly na hranicích A1
Nowe Chalupki - kontroly na hranicích (78)
Trzebina- kontroly na hranicích (41)
Kudowa-Slone - kontroly na hranicích (8)
Jakuszyce – kontroly na hranicích (3)

(jen pro pendlery 5-23):
Vratěnín - Oberunau
Valtice - Schrattenberg
Nová Bystřice- Grametten – LZE
PŘEDPOKLÁDAT, ŽE PO SCHVÁLENÍ VLÁDY BUDE
V ÚTERÝ BEZ OMEZENÍ

Silniční, jen pro pendlery 5-23:
● Všeruby - Eschlam
● Jiříkov - Neugersdorf
● Vojtanov -Schönberg
(https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omez
eni-cestovani.aspx)
● Cínovec - Altenberg
Silniční (pro kamiony nonstop):
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●
●
●
●
●
●
●

7.1.2.

Strážný - Phillippsreut
Pomezí nad Ohří - Schirnding
Rozvadov-dálnice – Waidhaus
Folmava - Furth im Wald/Schafberg
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein
Krásný Les - Breitenau
H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Omezení dopravy osob za na území ČR vlakem, autobusem či lodí

Dopravcům v mezinárodní osobní silniční dopravě s obsaditelností nad 9 osob je zakázána přeprava cestujících přes
hranice ČR.
Mezinárodní vlaková doprava osob přes hranice ČR je zakázána,je povolen převoz prázdných souprav (bez lidí) do i
z ČR (jak českých dopravců, tak i dopravců zahraničních). Mezinárodní lodní doprava osob přes hranice ČR je
zakázána.
Výjimku tvoří vycestování cizinců mimo území ČR autobusem. Jejich návrat však již nebude umožněn. Výjimku
tvoří návrat obyvatel ČR (+trvalý a přechodný pobyt více než 90 dnů) autobusem zpět do ČR.

7.1.3.

Jaká omezení platí pro řidiče, piloty a další přepravní personál?

Zákaz vstupu na území ČR nebo zákaz vycestovat z území ČR se nevztahuje na:
●
●
●
●
●

7.1.4.

řidiče nákladních vozidel (tj. kategorie vozidel N), řidiče autobusů,
posádky dopravních letadel,
strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,
lodní kapitány (navážení lodníků na osobní lodě v zahraničí: tento týden je možné; lze očekávat, že se to
příští týden bude zpřísňovat a může být omezeno),
a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace.

Jaká jsou omezení v letecké dopravě?

Omezení jsou stejná jako pro ostatní druhy dopravy osob s tím, že veškeré lety se uskuteční výhradně z a na
letiště Václava Havla v Praze ( platí pro všechny lety i sportovní a rekreační létání). Nákladní letecká doprava není
omezena.
Při cestě z jakékoliv oblasti s přestupem v rizikové oblasti je možný návrat zpět do ČR (občan ČR bude v povinné
karanténě, cizinci – BEZ POVOLENÉHO POBYTU, nebude povolen vstup na palubu letadla).
Při cestě do rizikové oblasti nebude povolen občanovi ČR odlet. Při cestě do oblasti neuvedené na seznamu
rizikových oblastí bude občanovi ČR let povolen, včetně případů, kdy do takové destinace letí přes rizikovou
oblast.

7.1.5.

Jaká omezení platí pro zdravotníky, hasiče a další profese související se zdravím a
bezpečností obyvatel?

Při výkonu zaměstnaní se mohou na tyto pracovníky vztahovat další vyjímky (např. převoz krve či transplantátů),
Úplný přehled je k dispozici na webu MV. (https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx)
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7.1.6.

Jaké doklady potřebuje pro přejezd hranic řidič kamionu či náklaďáku?

Musí mít doklady:
●
●
●
●

7.1.7.

že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu
(např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky),
vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky
mezinárodní dopravy – pokud je to zaměstnanec),
výpis z živnostenského rejstříku – pokud je to OSVČ.

Jsem profesionální řidič, dopravce, pracovník v dopravě - kde se mohu dozvědět více o
omezeních dopravy?

Ministerstvo dopravy zřídilo pro tento účel informační telefonní linky:
●
●

7.1.8.

pro české dopravce 225 131 810,
pro zahraniční dopravce 225 131 820.

Musím mít jako řidič u sebe v autě při cestě nějaké speciální vybavení?

Není vyžadováno žádné speciální vybavení pro řidiče – je třeba dbát zvýšené hygieny, doporučujeme roušky,
dezinfekční prostředky, ale není to povinnost

7.1.9.

Specifikace u nadměrných vozidel

Doprovází-li vozidlo s nadrozměrným a nadměrným nákladem doprovodné vozidlo (např. malé osobní vozidlo),
bude na posádku doprovodného vozidla pohlíženo jako na součást tohoto vozidla.

8.

INFORMACE PRO STUDENTY ŠKOL, ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE

8.1. Studenti škol
8.1.1.

Kde najdu všechny informace o změnách výuky a dopadu na fungování škol?

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

8.1.2.

Které školy jsou uzavřeny?

V oblasti školství vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost
žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:
● základní umělecké školy (nově),
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●
●
●
●
●
●
●

8.1.3.

zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),
jazykové školy (nově),
jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),
základní školy
střední školy a konzervatoře,
vyšší odborné školy,
vysoké školy (více informací ZDE)

Jak je to s dálkovou výukou?

Zákaz osobní přítomnosti studentů se vztahuje na výuku prováděnou prezenčně (a to v prezenční i kombinované
formě studia). MŠMT doporučuje vysokým školám v maximální možné míře využívat nástroje distančního
vzdělávání pro zajištění výuky.

8.1.4.

Jak je to s praktickou výukou?

U středních a vyšších odborných škol je praktická výuka zrušena. U VŠ klinická a praktická výuka dál probíhá.

8.1.5.

Jak proběhnou zkoušky, maturity, přijímací řízení a jiné povinné úkoly ze škol?

Prozatím není jisté, zda se budou zkoušky konat v řádném termínu, rozhodnuto bude cca do 14 dnů.
Doporučujeme sledovat stránky MŠMT a média.

8.1.6.

Jsem občan ČR studující v zahraničí, jak mám postupovat?

Nové zahraniční výjezdy v rámci Erasmu se nebudou zahajovat, studentům a dalším účastníkům Erasmu, kteří již
na výjezdu v zahraničí jsou, doporučujeme zvážit návrat do ČR (za dodržení dalších podmínek, např. karantény,
pokud by se vraceli z některé ze seznamu rizikových zemí).
Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na zvážení studenta. V obou případech
doporučujeme kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel: + 420 221 850 100, e-mail:
info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra.

8.1.7.

Jsem ředitel či zaměstnanec školy, jak mám postupovat?

Zákaz se na zaměstnance nevztahuje. Ředitel školy jim přiděluje práci (například příprava distančního vzdělávání
atd.), na základě rozhodnutí ředitele mohou pracovat z domova (pokud ředitel rozhodne, musejí zaměstnanci
chodit do školy). Ředitel také může pedagogovi určit samostudium, pokud mu práci nepřidělí, jedná se o překážku
na straně zaměstnavatele. Je zakázáno dělat ve školách konzultace pro žáky.
Pokud jde o přítomnost akademických pracovníků na pracovišti, výkon jejich samostatné vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti není opatřením dotčen. Akademický pracovník je povinen
být na pracovišti zaměstnavatele nebo na jiném dohodnutém místě (včetně domácnosti) v případech, které
stanoví zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce. Obdobné se vztahuje i na neakademické pracovníky vysoké
školy.
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8.2. Zaměstnanci
8.2.1.

Jak podat daňové přiznání v době omezení?

Ministerstvo financí schválilo plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob
a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat
daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez
nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na
poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

8.2.2.

Jak mohu pracovat z domova a za jakých podmínek?

Pokud při nařízené karanténě zaměstnanec dodrží všechna stanovená omezení a jeho zdravotní stav ani povaha
vykonávané práce tomu nebrání, je možné, aby se se zaměstnavatelem dohodl na výkonu práce z jiného místa,
než je pracoviště zaměstnavatele (zpravidla „z domova“ – tzv. homeworking). V takovém případě platí, že
náleží-li zaměstnanci za vykonanou práci mzda/plat, nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů
karantény výplata náhrady mzdy/platu podle § 192 zákoníku práce, popřípadě od 15. dne jejího trvání nepřísluší
výplata nemocenského (viz § 16 zákona o nemocenském pojištění). Opatření stanovená při karanténě musí být
zaměstnancem striktně dodržena a výkon práce formou homeworkingu přichází v úvahu, jen souhlasí-li s tím obě
strany pracovního poměru.

8.3. Zaměstnavatelé
8.3.1.

Jak chránit své zaměstnance

Zaměstnavatel je v zákonem stanovených případech povinen zaměstnancům poskytnout osobní ochranné pracovní
prostředky, mycí a dezinfekční prostředky. Z citovaných obecných zákonných opatření lze v souvislosti s
koronavirovou epidemií dovodit povinnost zaměstnavatele (je-li to možné) zajistit ochranné prostředky a
realizovat nezbytná hygienická opatření, příp. povinnost provést organizační a další technická opatření snižující
riziko nákazy (například omezit přímou komunikaci a kontakt s příchozími na pracoviště, omezení osobních
schůzek s obchodními partnery atd.). Lze doporučit zohlednit instrukce a doporučení vydávaná v této souvislosti
zejména Ministerstvem zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví obecně.

8.3.2.

Podezření na nakaženého zaměstnance

Pokud zaměstnanci nebyla nařízena karanténa, ani nebyl uznán dočasně práce neschopným, lze vzhledem k
okolnostem a k zamezení dalšího šíření a přenosu nákazy koronavirem využít tyto nástroje: 1) Zaměstnavatel se
může dohodnout se zaměstnancem, že bude práci dočasně vykonávat mimo pracoviště zaměstnavatele (z jiného
místa - například z domova). 2) Zaměstnavatel může provést vhodný přesun v harmonogramu rozvržení směn. 3)
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. 4) Je možné, aby zaměstnavatel
vyhověl žádosti zaměstnance o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu. 5) Nedojde-li k dohodě
podle bodů 1 až 4 a je-li zaměstnanec připraven konat pro zaměstnavatele práci v místě výkonu práce, ale
zaměstnavatel mu ji nebude přidělovat, aniž by zaměstnanec sám měl překážku v práci (například zaměstnanci
není nařízena karanténa, ani není v dočasné pracovní neschopnosti, ale zaměstnavatel má jen určité obavy), jde o
překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku (§ 208 zákoníku práce).
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8.3.3.

Náš zaměstnanec má potvrzený Covid19 - co mají dělat ostatní?

Každá osoba v kontaktu s osobou s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště
KHS.

8.3.4.

Informace při řešení zaměstnance v karanténě

Jedná se o překážku na straně zaměstnance, zaměstnanci náleží po dobu prvních 14 dní karantény od
zaměstnavatele za zmeškanou pracovní dobu/běžné pracovní dny náhrada mzdy nebo platu ve výši 60 %
průměrného výdělku, redukovaného podle pravidel stanovených v ust. § 192 odst. 2 zákoníku práce.
Zaměstnavatel může rozhodnout o zvýšení náhrady až do výše průměrné mzdy. Od 15. dne karantény zaměstnanec
dále čerpá dávku nemocenského pojištění nemocenské.
!!! Pozor !!! Karanténa vylučuje výkon pojištěné činnosti (zaměstnání, ze kterého je zaměstnanec nemocensky
pojištěn a z něhož následně čerpá nemocenské) – zákon nezná souběh povinné karantény a práce z domu, tzv.
homeoffice. Dle instrukcí Bezpečnostní rady státu by v praxi měla dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
předcházet rozhodnutí lékaře o nařízení karantény.

9.

NÁROKY NA FINANČNÍ NÁHRADY A MATERIÁLNÍ POMŮCKY

9.1. Jsem zaměstnanec
Úlevy a náhrady pro zaměstnance v souvislost s dopady epidemie a mimořádného stavu.

9.1.1.

Mám nárok na nemocenskou, pokud jsem v karanténě?

Po dobu karantény je možné využít pracovní neschopnosti po dohodě se zaměstnavatelem a lékařem. Zároveň,
pokud vám to vaše práce umožňuje, je možné se se zaměstnavatelem domluvit a využít např. home office. Není
ale možné současně pobírat nemocenskou i pracovat z domova.

9.1.2.

Mám nárok na sociální dávku, pokud mne zaměstnavatel zakázal pracovat na pracovišti či
jeho provoz byl omezen či dočasně přerušen?

MPSV upozorňuje, že zaměstnancům zařízení, která jsou uzavřená na základě usnesení vlády ze dne 12. 3. náleží
náhrady mzdy/platu ve výši průměrného výdělku neboť se jedná o tzv. jinou překážku v práci na straně
zaměstnavatele. Podrobnou informaci lze stáhnout z webu MPSV

9.1.3.

Mám nárok na sociální dávku, pokud provoz zaměstnavatele byl ukončen v důsledku
nouzového stavu?

Překážka v práci na straně zaměstnavatele Dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas
ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, jedná
se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání
zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku.
Možnosti pokračujícího výkonu práce Je třeba upozornit, že usnesení vlády automaticky nevede k uzavření
provozovny výše uvedených služeb, ale k uzavření přístupu veřejnosti do provozovny samé, což znamená, že v
některých případech bude výkon práce nadále možný, případně se zaměstnavatel se zaměstnancem může
dohodnout na změně sjednaného druhu práce (na dobu určitou), změně rozvrhu pracovní doby apod.
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9.1.4.

Nemohu chodit do práce, protože hlídám doma děti, je možnost finanční pomoci?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o
jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou
doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem
všech osob ve společné domácnosti.
Žádost o dávku musí být odůvodněná. Dávku může poskytnout
majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.
Více informací naleznete na webu úřadu práce.

9.1.5.

Úřad práce ČR klientovi, jehož sociální a

Mám nárok na nějakou sociální dávku, pokud musím zůstat doma a starat se o dítě, které
má uzavřenou školu/školku?

V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na
ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším
10 let.
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve
společné domácnosti. Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten
může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní)
jednou v ošetřování vystřídat.
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů
sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci. Výše ošetřovného od prvního
kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a
e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí (naskenují) a zašlou jej mailem
zaměstnavateli.
Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.
Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou
schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

9.2. Jsem OSVČ
Úlevy a náhrady pro OSVČ v souvislost s dopady epidemie a mimořádného stavu.

9.2.1.

Jsem OSVČ, mám nárok na nemocenskou v souvislosti s karanténou?

Pro OSVČ je Účast na nemocenském pojištění (NP) dobrovolná, OSVČ se sama rozhoduje, zda se NP účastní.
Účast na NP je základní podmínkou výplaty dávek NP, bez ní nárok na dávky nevzniká.
V kontextu s nemocenským je nutná účast na NP alespoň 3 měsíce před onemocněním.
K NP se nelze přihlásit, ani ho doplatit zpětně.
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Nemocenské se vyplácí od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti. A to ve výši 60 % denního vyměřovacího
základu, od 31. dne ve výši 66 % a od 61. dne jde o 72 %.
Při pobírání nemocenského nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

9.2.2.

Jsem OSVČ a musím pečovat o jiného člena rodiny, a proto nemohu pracovat, mám nárok
na ošetřovné?

Při ošetřování člena rodiny, který byl nejméně 7 dnů hospitalizován v nemocnici a splnění dalších zákonných
podmínek má OSVČ nárok pouze na dlouhodobé ošetřovné.
Dlouhodobé ošetřovné ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu se vyplácí maximálně 90 dnů.
Při pobírání dlouhodobého ošetřovného nelze vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

9.2.3.

Jsem OSVČ, mám nárok na úlevy na dani z podnikání?

nenalezeno žádné info ohledně úlev na dani. Prozatím došlo k posunu termínu podání daňového přiznání o 3
měsíce a spuštění Úvěru COVID – bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru.

9.3. Firmy
Úlevy a náhrady pro malé a střední podniky v souvislost s dopady epidemie a mimořádného stavu.

9.3.1.

Jaké jsou možnosti náhrady za ušlý zisk?

nenalezeno žádné info ohledně úlev na dani. Prozatím došlo k posunu termínu podání daňového přiznání o 3
měsíce a spuštění Úvěru COVID – bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru.

9.3.2.
●
●
●
●
●

●

9.3.3.

Jaké jsou možnosti daňových úlev a jiných výhod?
Prodloužený termín pro daňové přiznání nejdéle o 3 měsíce.
Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně (je třeba individuálně požádat a prokázat souvislost s
koronavirem)
Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1.
březnem a 31. červencem 2020
Individuální prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení pro období od 1.března do 31. července
(musí prokázat spojitost s koronavirem)
Plošné prominutí správního poplatku za podání individuální žádosti o posečkání nebo splátkování daně,
žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání
kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července
Nebude pokutováno dodržování EET po dobu 3 měsíců (od 1. května)

Mohu získat jako firma poškozená epidemiologickou situací nějakou další pomoc?

Českomoravská záruční a rozvojová banka připravila pro podnikatele úvěr COVID:
● úvěr je bez poplatků, jeho výše je 500 tis. až 15 milionů
Z úvěru lze hradit mzdy, nájemné, náklady na energie, dodavatelsko- odběratelské faktury, zásoby,
materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky. Nelze použít na úhradu splátek úvěrů
nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku.
Více informací o půjčce COVID naleznete v sekci: PŮJČKY PRO PODNIKATELE
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9.3.4.

Mají cestovní kanceláře nárok na odškodné?

Otázka náhrad bude řešena, až opadnou největší rizika. Podnikatelé už nyní mají možnost žádat o bezúročné
půjčky od Českomoravské záruční a rozvojové banky . Jedná se i s Evropskou komisí o využití finančních
prostředků z fondů EU a o úvěrových možnostech od komerčních bank. Další opatření na úseku daní se připravují
na Ministerstvu financí

9.4. Nejsem zaměstnanec (jsem senior, rodič na mateřské či rodičovské dovolené atp.)
9.4.1.

Jak a kde uplatnit nárok na dávku pro péči o děti/ošetřovné?

Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a
e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí (naskenují) a zašlou jej mailem
zaměstnavateli.
Pokud má škola nebo rodič elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.
Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou
schránkou, nebo mailem s elektronickým podpisem.

9.5. Informace o pomoci v materiální nouzi
9.5.1.

Nemám dostatek peněz a jsem v kritické situaci, co mám dělat?

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o
jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP).
Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem
koronaviru.
Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být
odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují
překonat nepříznivou situaci.
Více informací nalezneze na webu Úřadu práce: https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc

9.6. Náhrady za zrušené zahraniční cesty
9.6.1.

Jak je to s vrácením peněz za zrušené pobyty, storno poplatky, atd.?

V případě, že služby cestovního ruchu byly zakoupeny v rámci zájezdu u cestovní kanceláře, má podle § 2535
občanského zákoníku zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného
(storno poplatků), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa
určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za
zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

10.

INFORMACE PRO BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY A PRACOVNÍKY STÁTU
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10.1. Informace pro profesionály ve zdravotnictví a bezpečnosti
10.1.1.

Jak postupuje lékař, pokud je pacient podezřelý na CV19?

Lékař pacienta vybaví chirurgickou rouškou, oddělí ho od ostatních pacientů a vyšetřuje ho v samostatné
místnosti. Dále případ ohlásí na příslušnou hygienickou stanici, která určí, že pacientovi budou odebrány vzorky na
COVID-19. V případě hospitalizace musí být pacienti přijímání na jednolůžkové nebo izolační pokoje. Lékař sám
pak musí aplikovat veškerá opatření pro zabránění přenosu nákazy, použít adekvátní respirátor, ochranu očí, plášť
a jednorázové rukavice.

11.

PŮJČKY PRO PODNIKATELE

11.1. Úvěr COVID
11.1.1.

Jak lze požádat o zvýhodněný úvěr COVID?

Prostřednictvím žádosti, která bude ke stažení na webových stránkách (odkaz je zde). Žádost obsahuje několik
příloh, které je také nutno doplnit. Vyplněnou žádost lze podat skrze aplikace ePodatelna - volba "Podání pro
neregistrované uživatele” .
Jak postupovat při žádosti o úvěr?
1. Vyčíslete újmu, která vám vznikla v souvislosti s výskytem koronavirové infekce a dejte dohromady
veškeré průkazné dokumenty.
2. Stáhněte si žádost a její přílohy na webu banky a vše vyplňte (odkaz je zde)
3. Žádost i s přílohami podejte skrze E-Podatelnu a vyčkejte kontaktování některého

11.1.2.

Kde najdu základní podmínky úvěru?

Základní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě.

11.1.3.

Co si připravit a doložit?

Základní informace o sobě, účel požadovaného úvěru a popíše újmu, jaká mu vznikla z důvodu opatření proti
šíření koronaviru. Z újmy by pak měla vycházet požadovaná částka úvěru.

11.1.4.

Kam žádost zaslat a kde ji konzultovat?

Vyplněnou žádost lze podat výhradně prostřednictvím aplikace ePodatelna. Následně bude možnost komunikovat
přímo s obchodním pracovníkem, který dostane žádost k vyřízení.

11.1.5.

Jaký dokument bude třeba na doložení čerpání úvěru?

K uhrazené částce způsobilého výdaje musí existovat účetní doklad, aby bylo možné prokázat, že zvýhodněný úvěr
byl použit na způsobilé výdaje, např. v případě nájemného výpis z účtu, ze kterého byl zaplacen nájem a nájemní
smlouva. Tyto doklady je potřeba uložit pro případnou pozdější kontrolu.

11.1.6.

Kam a kdy bude úvěr čerpán?

Úvěr bude čerpán na bankovní účet žadatele až po podpisu úvěrové smlouvy mezi ČMZRB a žadatelem.

11.1.7.

Jaká bude skutečná výše úvěru?

Výše úvěru bude odpovídat potřebám žadatele, které specifikoval v rámci žádosti.
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11.1.8.

Co si připravit a doložit?

Žadatel uvede základní informace o sobě, jako podnikateli, popíše záměr - účel požadovaného úvěru (na co bude
primárně použit), a dále popíše újmu, jaká mu vznikla z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Z této újmy pak
by měla vycházet požadovaná částka úvěru.

11.1.9.

Co může být z úvěru uhrazeno?

Žadatel bude moci z úvěru hradit tzv. způsobilé výdaje (převážně běžné provozní výdaje), které jsou
specifikované ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru.

11.1.10.

Lze použít prostředky z úvěru i k bezhotovostním platbám vůči třetím osobám?

Ano, doporučujeme tuto skutečnost zmínit již v žádosti o úvěr. Následně bude nutné vždy archivovat účetní
doklady ke způsobilým výdajům, na které byl čerpán zvýhodněný úvěr pro případnou pozdější kontrolu.

11.1.11.

Musí žadatel po zaplacení třetí straně dokladovat řádné použití vůči bance?

Žadatel musí na vyžádání ČMZRB být schopen zdokladovat, že poskytnutá částka byla použita řádně v souladu se
způsobilými výdaji stanovenými ve Výzvě a smlouvě o zvýhodněném úvěru. To znamená, že žadatel, který původně
vyžadovat úvěr na pokrytí mzdových nákladů, musí být při případné kontrole schopen předložit např. výpis ze
mzdového účetnictví.

11.1.12.

Musí žadatel bance prokázat svoji bonitu?

Ano, žadatel předloží ekonomické informace o svém podnikání - finanční výkazy, případně ekonomickou predikci
(dle konkrétních požadavků banky).

11.1.13.

Musí být úvěr zajištěn?

Ano, úvěr bude zajištěn blankosměnkou s avalem, nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele). K jednotlivým
úvěrům bude přistupováno vždy individuálně.

11.1.14.

Může žádat jakýkoliv podnikatel?

Ne, program není určen pro velké podnikatele, tj. ti, kteří sami, nebo ve spojení s ostatními podnikateli
přesáhnout v součtu 250 zaměstnanců, případně převýší tržby a aktiva nad stanovenou mez. V případě, že hrozí,
že jste například velkým řetězcem restaurací, či hotelů, doporučujeme tuto skutečnost diskutovat dopředu s
obchodním místem ČMZRB.

11.1.15.

Jaký dokument je třeba na prokázání vzniklé újmy v případě pozastavení obchodování s
rizikovou zemí (na ty části, na které se nevztahují výjimky)?

U obchodních či výrobních podniků bude nutné doložit informaci (dopis apod.) o odstoupení od smlouvy, odmítnutí
plnění, zpoždění plnění apod. z obchodního kontraktu, objednávky, popřípadě jiné potvrzení od smluvních stran,
že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu. Účelem financování jsou pak např. pohledávky, nebo mzdové náklady
zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se snížily. Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.

11.1.16.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů v
cestovním ruchu - rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky?

Je nutné předložit relevantní dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat buď do rizikových zemí,
nebo zájezdů v době od zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem
financování jsou pak např. mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily.
Žadateli tedy nejsou financovány přímo ušlé tržby.
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11.1.17.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů,
kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun
klientů, kteří aktuálně odmítnou přijet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva
(vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.?

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace a jiná stravovací zařízení mohou žádat o zvýhodněný úvěr
COVID ve výši vyčíslitelné újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný
úvěr a přiloží potřebné doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb, průměrné počty ubytovaných
hostů, očekávaný počet klientů k ubytování na základě uzavřených cestovních smluv apod. Jednotlivým
podnikatelů nebudou financovány jejich ušlé tržby, ale pouze provozní náklady, které však musí odpovídat
adekvátním platbám za podobné období v minulosti. Žadateli tedy nejsou financovány (kompenzovány) přímo ušlé
tržby.

11.1.18.

Je možno financovat z úvěru plné, nebo částečné splacení (i ve formě pravidelných
splátek jistiny a úroku) dříve poskytnutý úvěr, leasing, hypotéku, apod.?

Z úvěru nelze financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků, či závazků
za společníky, apod. Úvěr musí pokrýt standardní provozní náklady mimo tyto splátky. Doporučuje se s těmito
věřiteli dohodnout na odkladech jejich splátek, aby bylo možné zabezpečit chod podniku žadatele.

11.1.19.

Je možné financovat výpadek příjmů vzniklých z vratek klientů cestovních kanceláří, či
hotelů v případě žádosti o zrušení smlouvy?

Pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušeném či odloženém plnění z obchodních kontaktů,
vypovězených, či odložených objednávek či zaslaného storna, přiloží žadatel tento dokument k žádosti.

11.1.20.

Je možné financovat ostatní provozní náklady v cestovním ruchu, a to v případě
naúčtování storna ze strany hotelu v České republice či zahraničí z důvodu zrušení
smlouvy ze strany jejich klienta?

Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených, či posunutých kontaktech, vypovězených,
odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument..

11.1.21.

Jaký dokument je vyžadován na prokázání potenciální újmy, kdy podnikateli není
umožněno nabízet své výrobky na konkrétním trhu (např. výstavy, farmářské trhy, apod.)
a nelze tento trh nahradit jiným kontraktem v krátké či střední době?

Pokud je farmář (obchodník, subdodavatel, apod.) schopen doložit, že již měl výdaje na zrušené trhy/ výstavy,
které se měly konat v době nouzového stavu, tak předloží tyto doklady (email, dopis, apod.). V ostatních
případech vyspecifikuje ty aktivity, které standardně vykonával v minulých letech a vyčíslí v žádosti přibližné
příjmy, které budou představovat finanční újmu, a oproti této částce bude požadována částka úvěru.

11.1.22.

Je možné financovat úvěrem mzdy zaměstnanců?

Ano. Žadatel vyplatí převodem, či hotovostně mzdy. V případě výplaty v hotovosti je nutné mít k dispozici
výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

11.1.23.

Je možné využít zvýhodněný úvěr COVID na pokrytí výdajů za nakoupení zásob pro
nasmlouvanou zakázku, která byla zrušena z důvodu zavádění opatření proti koronaviru?

Ano. Je nutné přiložit k žádosti výdajový doklad, či jiný účetní doklad pro případnou pozdější kontrolu.

11.1.24.

Lze financovat nákup strojů?

Ne, program lze použít pouze na provozní financování, nikoliv na investice.
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11.1.25.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů v
cestovním ruchu - rušení na základě již uzavřené smlouvy, či objednávky.

Dokument se soupisem zájezdů, které měl žadatel pořádat buď do rizikových zemí, nebo zájezdů v době od
zákazu cestování, které měl nasmlouvané před vydáním těchto opatření. Účelem financování jsou pak např.
mzdové náklady zaměstnanců, které nyní nelze hradit z tržeb, které se značně snížily.

11.1.26.

Jaký dokument je třeba k prokázání újmy v případě, že jsou ohroženy příjmy od klientů ,
kdy nejsou uzavřené žádné objednávky, ale pravidelně se očekává v období stálý přísun
klientů, kteří aktuálně odmítnou přjiet, ale nevznikla žádná objednávka či smlouva
(vzniká až při samotném příjezdu). Případně, kdy se očekávají určité tržby.

Hotely, penziony a další ubytovací zařízení, restaurace mohou žádat o zvýhodněný úvěr COVID ve výši vyčíslitelné
újmy na základě opatření proti šíření koronaviru, kterou popíší v žádosti o zvýhodněný úvěr a přiloží potřebné
doklady dokládající např. výši průměrných denních tržeb. Jednotlivým podnikatelů nebudou financovány jejich
ušlé tržby, ale pouze provozní náklady.

11.1.27.

Je možno financovat z úvěru plné, nebo částečné splacení (i ve formě pravidelných
splátek jistiny a úroku) dříve poskytnutý úvěr, leasing, hypotéku, apod.?

Z úvěru nelze financovat plné, ale ani i částečné splátky úvěru, leasingů či jiných bankovních závazků, či závazků
za společníky, apod. Úvěr musí pokrýt standardní provozní náklady mimo tyto splátky.

11.1.28.

Je možné financovat výpadek příjmů vzniklých z vratek klientů cestovních kanceláří, či
hotelů v případě žádosti o zrušení smlouvy?

Pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušeném či odloženém plnění z obchodních kontaktů,
vypovězených, či odložených objednávek či zaslaného storna, přiloží žadatel tento dokument k žádosti.

11.1.29.

Je možné financovat ostatní provozní náklady v cestovním ruchu, a to v případě
naúčtování storna ze strany hotelu v České republice či zahraničí z důvodu zrušení
smlouvy ze strany jejich klienta?

Ano, pokud je možné újmu vyčíslit na základě informace o zrušených, či posunutých kontaktech, vypovězených,
odložených objednávek či zaslaného storna, předloží žadatel tento dokument.

11.1.30.

Jaký dokument je vyžadován na prokázání potenciální újmy, kdy podnikateli není
umožněno nabízet své výrobky na konrétním trhu (např. výstavy, famářské trhy, apod.) a
nelze tento trh nahradit jiným kontraktem v krátké či střední době?

Pokud je farmář schopen doložit, že již měl výdaje na zrušené trh, které se měly konat v době nouzového stavu,
tak předloží tyto doklady (email, dopis, apod.). Jinak vyspecifikuje aktivity, které standardně vykonával v
minulých letech a vyčíslí v žádosti přibližné příjmy, které budou představovat finanční újmu a oproti této částce
bude požadována částka úvěru.

12.

OSTATNÍ

12.1. Úřad práce
Využívání služeb Úřadu práce osobami v karanténě.
Podobné informace lze stáhnout ze stránek úřadu práce zde.
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12.1.1.

Již jsem registrován na úřadu práce a nyní jsem v karanténě, jak mám postupovat?

Na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v karanténě, že je nahlíženo stejně jako na ty, kteří jsou nemocní či po
úrazu. Klienti musí doložit potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče bránící klientovi ve spolupráci při
zprostředkování vhodného zaměstnání. Obdobně bude nahlíženo i na pečující o děti do 10 let v souvislosti s
uzavřením škol.
S ohledem na mimořádnou situaci není nutné, aby dotyčný chodil na kontaktní pracoviště. Potvrzení za něj může
na ÚP ČR odevzdat jiná osoba a je možné poslat jej i poštou nebo emailem.

12.1.2.

Jak mohu začít hledat práci přes úřad práce, pokud jsem v karanténě?

Lidé, kteří jsou v nařízené karanténě, izolaci či se na ně vztahuje karanténní opatření a chtějí požádat Úřad práce
ČR o zprostředkování vhodného zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, nemusí na Úřad práce
ČR osobně.
Žádosti mohou podat i jinou formou
● písemně (např. poštou),
● přes datovou schránku
● nebo elektronickým způsobem, přičemž pokud takové podání není opatřeno kvalifikovaným
elektronickým podpisem, je potřeba žádost do 5 dnů potvrdit. Tedy doplnit písemně s podpisem žadatele
prostřednictvím poskytovatele poštovní chslužeb či doručením potvrzení na podatelnu příslušného
kontaktního pracoviště ÚP ČR.

12.2. Soudy a věznice
Úprava režimu návštěv vězňů a fungování soudů

12.2.1.

Návštěvy ve věznicích

Vláda ČR rozhodla o zrušení návštěv pro obviněné, odsouzené a chovance ve všech vazebních věznicích, věznicích
a ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně
spravedlnosti. Plný text nařízení je možné stáhnout zde.

12.2.2.

Soudní řízení

Ministerstvo spravedlnosti doporučuje, aby všichni předsedové soudních senátů s ohledem na předcházení riziku
šíření infekce přehodnotili již nařízená jednání z hlediska jejich nezbytnosti.
Tímto vzniklá prodlení v soudních řízeních nebude Ministerstvo spravedlnosti v rámci výkonu svých dohledových
pravomocí považovat za průtahy v řízení. Plný text doporučení je možné stáhnout zde.

12.3. Finanční správa
12.3.1.
●
●
●
●
●
●
●

Jaké jsou provozní podmínky Finanční správy?
Provozní podmínky na konkrétním pracovišti vám zodpoví na telefonním čísle daného pracoviště
Výjezdy do obcí jsou zrušeny.
Rozšířené úřední hodiny jsou zrušeny.
Pracoviště v režimu „2+2“ jsou dočasně uzavřeny.
Veřejné dražby se ruší.
Elektronické dražby fungují.
Úřední hodiny podatelen jsou pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00
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12.4. Návštěvy u nemocných a péče o ně
Je nutné omezit na nezbytně nutnou dobu, ideálně nahradit jiným kontaktem, například telefonickým.

12.4.1.

Jsou možné návštěvy v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb, domovech důchodců
atd.?

Až na výjimky návštěvy nejsou možné. Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, které nařizuje s
účinností od 10. 3. 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče a zařízením sociálních služeb zákaz
návštěv osob. Výjimkou je lůžková péče, která se poskytuje nezletilým pacientům nebo klientům sociálních
služeb, pacientům či klientům s omezenou svéprávností a rodičkám. Zákaz návštěv se také nevztahuje na hospice
včetně služeb pro pacienty či klienty sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

13.

KONKRÉTNÍ DOTAZY ZE SFÉRY PODNIKÁNÍ

Kategorie

Otázka

Odpověď

Finance

Na koho se obrátit o pomoc s placením nájmu
obecní budovy?

Na obec.

Finance

Kdo zaplatí podnikateli škody z pronájmu? Pokud Kompenzace a podpora podnikatelů bude
si pronajímá stánek v provozovnách Tesco, které řešena v dalších dnech např. pomocí úvěrů
jsou zavřené? Existuje k této problematice nějaký ČMZRB – viz předchozí odpověď.
manuál? Uvažuje to vůbec vláda?

Prodej

Mohu mít otevřenou prodejnu s alkoholem?

Ano, přes provizorní okénko je prodej
možný.

Prodej

Mohu mít otevřenou vinotéku, vinárnu?

Ano, přes provizorní okénko je prodej
možný.

Prodej

Mohu mít v rámci vinárny prodej stáčeného i
baleného vína bez sezení?

Ano, přes provizorní okénko je prodej
možný.

Prodej

Mohu mít otevřenou prodejnu textilu?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky.

Prodej

Mohu mít otevřené kuchyňské potřeby?

Ano.

Prodej

Mohu mít otevřené papírnictví?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do
provozovny.

Prodej

Mohu mít otevřené květinářství?

Ano je ve výjimce usnesení Vlády ČR

Prodej

Mohu mít otevřenou prodejnu malých domácích
zvířat a potřeb pro zvířata?

Ano, vztahuje se na to výjimka

Prodej

Mohu mít otevřený Obchod s čokoládou?

ANO, jde o potravinu.

Prodej

Mohu mít otevřenou cukrárnu?

ANO, prostřednictvím výdejního okénka pro
potraviny.

Prodej

Mohu mít otevřenou prodejnu s tonery, tiskárnami Ano.
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a službami tisku, vazby atd.?
Prodej

Mohu mít otevřený obchod s videohrami a herními Ano.
konzolemi?

Prodej

Prodejna 100 m2 prodejna potřeb pro domácnost
– šrouby, hřebíky, vrtačky, hrnce – je možné
provozovat?

ANO, jedná se o prodej potřeb pro
domácnost, na které se vztahuje výjimka.

Prodej

Můžu mít otevřen pojízdný stánek s potravinami?

Ano.

Prodej

Může zůstat otevřený Malý obchod 36 m2
zaměřený na dětskou zdravotní obuv?

Ano, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do
provozovny.

Prodej

Je možný Prodej alkoholu v restauraci přes
okénko? Pivo do kelímku?

Ano, přes provizorní okénko je prodej
možný.

Prodej

Při prodeji na základě online objednávky může se Ano.
v provozovně vyzvednout a zaplatit?

Prodej

Může Pivovar, který prodává okénkem do pet lahví Ano, přes provizorní okénko je prodej
pivo, nadále prodávat? Zákazníci si však sedají na možný.
venkovní lavičky v okolí a lahve si otevírají a pijí?

Prodej

Může zůstat otevřený Obchod s potřebami po děti Ano.
(výživa, pleny, oblečení)?

Prodej

Objednávka zboží probíhá přes call centrum,
Ano, může být otevřeno.
vydávání zboží na rampě – je možné výdejní místo
jako provozovat?

Prodej

Může být v provozu výdejna e-shopu?

Ano.

Prodej

Obchod s barvami laky, desinfekcemi?

Ano, drogistické zboží

Prodej

Provoz malého obchodu (60 m2) v malém městě,
kde je v současnosti papírnictví, hračky, pokud v
pondělí rozšíří pán sortiment o drogistické zboží,
čistící prostředky apod., které již objednal?

Provoz možný Podle toho, jaká
podnikatelská činnost převažuje, pokud
bude převažovat činnost „povolená“, může
být provozovna otevřená.

Prodej

Prodej záchodů, umyvadel, hygienických potřeb
spadá do výrobků pro domácnost?

Ano

Prodej

Prodejna jídla a kávy do jednorázových obalů v
nemocnici omezí sezení na místě. Je možný i
prodej jídla? Lze řešit např. stolem umístěným
mezi dveřmi??

Ano.

Prodej

Železářství? Jsou to potřeby pro domácnost?

Ano, jsou to potřeby pro domácnost

Prodej

Může zůstat v provozu zahradnictví s venkovním
prodejem? Není žádná krytá hala.

Ano

Prodej

Potraviny ve své provozovně také prodávají
Ano mohou.
ovocné čerstvé šťávy pod registrací rychlého
občerstvení mohou pokračovat nebo mají vydávat
ven?

Prodej

Mohu mít otevřenu provozovnu, kdy jedna její
část je zahradnictví a druhá prodej potravin
(ovoce, zelenina)? Poměr těchto činností je cca
50:50.

ANO, vztahuje se vyjimka
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Prodej

Prodejna ochranných pomůcek pro zdravotníky
ANO, za předpokladu, že se jedná o výdejnu
(ale také přileb a montérek) – může být otevřena? zdravotnických potřeb

Prodej

Může zůstat otevřená Prodejna zdravé výživy? je
brána jako prodejna potravin?

Ano.

Prodej

Je možný Prodej čerpadel, instalatérských
potřeb?

Ano, instalatérské potřeby jsou potřeby pro
domácnost.

Prodej

Může zůstat otevřená prodejna krbů, kamen?

Ano, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do
provozovny.

Prodej

Je považován obchod s nábytkem za potřeby pro
domácnost?

Ne, není.

Prodej

Považuje se Obchod s elektronickými cigaretami
za Tabák nebo Drogerii a může být tedy otevřen?

Ano, může.

Prodej

Je možné, aby papírnictví fungovalo na zvonek?
Prodejce vydá zboží zákazníkovi na zazvonění
mezi dveřmi bez vstupu do prodejny?

ANO, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do
provozovny

Prodej

Mohou zůstat otevřené Rybářské potřeby? Když
prodávají i krmení pro ryby?

Ano, prodej krmení pro ryby je možný, dále
podotýkáme, že je možné mít otevřeno,
pokud bude zajištěn prodej prostřednictvím
internetu a dalších vzdálených prostředků

Prodej

Může zůstat otevřené sklenářství?

ANO, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, případně montáž u
zákazníka, avšak bez přístupu do
provozovny.

Prodej

Může zůstat otevřena prodejna aut?

Ne, nemůže.

Prodej

Je prodejna svítidel prodejna spotřební
elektroniky? Může zůstat otevřena?

Ano, může.

Prodej

Bude nějak ovlivněn obchod s dobytkem/prodej
dobytka a následný převoz do zahraničí?

Konkrétní případ je třeba konzultovat s
Ministerstvem zemědělství a Státní
veterinární správou.

Prodej

Prodejna potravin je kombinována s prodejem
V tomto případě není okénko nutné.
jídel. Je nutné nově jídlo prodávat jen přes
okénko, nebo lze nadále prodávat i v prodejně,
která je stále přístupná pro nákup potravin (např.
řeznictví, lahůdkářství apod.)?

Prodej

Jde o kavárnu a zároveň lahůdkářství, kde
prodávají i saláty a uzeniny a pečivo. Mohou
prodávat pouze pečivo a uzeniny i nadále?

Ano, prostřednictvím provizorního okénka

Prodej

Může zůstat v provozu zelená lékárna a přírodní
kosmetika?

Ano.

Prodej

Prodej malé zahradní techniky v maloobchodě?
Jsou to přístroje a výrobky pro domácnost?

ANO, patří mezi výjimky

Prodej

Sadba – brambory, celer a další zelenina, která je Ano, zahrádkářské potřeby
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prodávaná mimo provozovnu u stolku?
Prodej

Obchod se sportovním oblečením a cyklo, kde
opravují kola, které slouží jako dopravní
prostředek? Je možné předat opravené kolo mimo
prodejnu?

Ano, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do
provozovny.

Prodej

Lze zařadit prodejnu dílů na zemědělské a
lesnické stroje mezi výjimky?

Patrně ne, leda pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, případně montáž u
zákazníka.

Prodej

Může být otevřený klasický bufet 3×4 metry? Nebo Ano, pouze prodej přes výdejní okénko.
jen prodej přes okno?

Služby

Mohu mít v provozu samostatnou myčku aut?

NE. Myčka může být v provozu pouze pro
potřeby pneuservisu nebo autoservisu.

Služby

Mohu mít otevřenou zastavárnu, bazar?

Ne.

Služby

Mohu pokračovat v dokončovacích stavebních
pracích, montáže v bytech zákazníků?

Ano.

Služby

Mohu mít v provozu autobazar, STK,
autoprodejnu, autolakovnu?

Ne.

Služby

Mohu ve vlastním domě provozovat službu stříhání NE, pouze pro potřeby pro zvířata, nelze
psů? Zákazník přivede psa a poté vyzvedne
provozovat služby.
ostříhaného?

Služby

Je možné provozovat vizážistické služby u klienta, ANO
a tedy nikoliv v provozovně?

Služby

Mohu provozovat službu autoškoly? Cvičné jízdy?

NE, viz usnesení Vlády ČR

Služby

Může být otevřen autoservis a pneuservis?

ANO

Služby

Mohu mít otevřené stavebniny maloobchod?

ANO, ale bez přítomnosti veřejnosti,
respektive mohou zde nakupovat
podnikatelé pro své podnikatelské aktivity.
Současně pokud obchod zajistí prodej
prostřednictvím internetu a dalšími
vzdálenými prostředky, může mít otevřeno.

Služby

Mohu mít otevřenou cestovní kancelář?

Ano, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do
provozovny.

Služby

Jak postupovat v případě souběhu několika
živností v rámci jedné prodejny? Některá je na
seznamu povolených a jiná na seznamu
zakázaných?

Podle toho, jaká podnikatelská činnost
převažuje, pokud bude převažovat činnost
„povolená“, může být provozovna otevřená.

Služby

Může být otevřena pojišťovna, směnárna a banka? Ano. Transakce však musí probíhat přes
okénko a dodržování diskrétních zón, aby se
klienti neshlukovali ve frontách.

Služby

Paní má malou provozovnu v domě, kde poskytuje Ne, nemůže.
Individuální zdravotní služby (např. Masáže,
aromaterapie, esenciální oleje). Může zůstat
otevřená?
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Služby

Mohou školit u klienta v provozovně? Školení pod
30 osob.

Bude upřesněno ve spolupráci s
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT).

Služby

Může být otevřena výdejna balíčku?

Ano.

Služby

Mohou být Realitní kanceláře otevřeny?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do
provozovny.

Služby

Překladatelská agentura hodlá zřídit okénko jako
na poště. Pomůže jim to vyhnout se nařízení?

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do
provozovny.

Služby

Když provozovna uzavře jednu svou část, aby se
dostala pod 5000 m2 je to v pořádku?

Ne, je to obcházení usnesení Vlády ČR.

Služby

Může soukromá jazyková škola pokračovat ve
svých lekcích pro studenty s účastí méně než 30
osob?

Bude upřesněno ve spolupráci s
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT).

Služby

Může lektor soukromé jazykové školy docházet do Bude upřesněno ve spolupráci s
firem na jazykový kurz pro zaměstnance s účastí Ministerstvem školství, mládeže a
do 30 osob?
tělovýchovy (MŠMT).

Služby

Může autoškola uskutečňovat Zkoušky v autoškole? NE
Mohou pokračovat Školení žáků v autoškole?

Služby

Může pokračovat Stravování pro zaměstnance
cizích firem ve stejné budově?

Ne, pouze pro vlastní zaměstnance

Služby

Fitness provozovna – Může probíhat v mezičase
rekonstrukce a údržba, úklidy atd… necvičilo by
se, ale uklízelo a stěhovalo?

Ano.

Služby

Může být otevřena výdejna balíčků, která je v
rámci prodejny se zakázanou službou?

Pouze výdejna balíčku ANO.

Služby

Pobočka – provozovna – finančního poradenství?
Podnikatel se odkazoval na bankovní služby.

ANO, za předpokladu, že podnikatel provede
obchodní transakci přes internet a dalšími
vzdálenými prostředky, avšak bez vstupu do
provozovny.

Služby

Může probíhat soukromý trénink ve fitness
centru/posilovně?

NE, nemůže.

Služby

Může stále fungovat mezinárodní autodoprava –
převoz zboží s dodávkou do 3,5 tuny?

Ne, nemůže.

Služby

Mohou autoservisy dokončit práce na autech,
které mají rozdělané bez přijímání dalších
objednávek?

Ano, provoz autoservisů není omezen

Služby

Je možný provoz betonárky – „v provozovně“ stavebnictví?

ANO, ale bez přítomnosti veřejnosti,
respektive mohou zde nakupovat
podnikatelé pro své podnikatelské aktivity.
Současně pokud obchod zajistí prodej
prostřednictvím internetu a dalšími
vzdálenými prostředky, může mít otevřeno.
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Služby

Může zůstat otevřený Prodej a servis čerpadel pro Ano, jedná se o zahrádkářské potřeby
zahradu?

Služby

Může zůstat otevřený sběrný dvůr?

Ano, může, není to maloobchod. Sběrný
dvůr je místo určené obcí ke
shromažďování, sběru vytříděných a
nebezpečných složek komunálních odpadů.
Jedná se o materiál a odpad, který lze
znovu použít (recyklovat) nebo jej je nutné
odstranit podle platné legislativy a šetrně
vůči životnímu prostředí. (Zákon o ochraně
přírody a krajiny).

Služby

Je možné mít otevřenou “provozovnu externího
účetnictví”?

ANO, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do
provozovny

Služby

Může probíhat Výuka jazyka 1 na 1 v kanceláři
lektora jazyka?

Ne, nemůže. hrozí riziko šíření infekce.
Výuka nemůže probíhat v provozovně
lektora.

Služby

Mohou být otevřeny Advokátní kanceláře?

Ano, mohou.

Služby

Může zůstat otevřená Výroba klíčů a zámečnictví? Ano, může, jedná se o potřeby pro
domácnost.

Služby

Je možný prodej pohonných plynů pro
vysokozdvižné vozíky, plynové bomby pro
domácnost (vaření atd.)?

Ano, může.

Služby

Je možné půjčovat dodávky (karavany, osobní a
nákladní automobily) po důkladné dezinfekci?
Neexistuje provozovna.

ANO, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez přístupu
do provozovny

Služby

Může v týdnu probíhat výtvarný kroužek pro
malou skupinku dětí (4-5)?

Ne, nemůže.

Služby

Může fungovat odtahová služba?

Ano, může dle výjimky

Služby

Může zůstat otevřené Grafické studio s možností
vstupu zákazníka do provozovny?

Ano, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do
provozovny.

Služby

Může firma na montáže oken pokračovat ve
schůzkách s klienty v kancelářích? Jedná se o
obchodní schůzky – jde tedy o prodej služeb?
Nemusí zavřít?

Ano, může. pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, případně montáž u
zákazníka (mimo provozovnu) je možná.

Služby

Soukromá svářečská škola – pokud bude do 30ti
lidí, mohou kurzy pokračovat?

Bude upřesněno ve spolupráci s
Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT).

Služby

Kdy budou spuštěny bezúročné půjčky pro
Předpokládané spuštění od 16. 3. 2020. Další
živnostníky a podnikatele? A budou se poskytovat informace od ČMZRB.
OSVČ nějaké finanční kompenzace v návaznosti na
současnou situaci?

Služby

Lze provozovat deponii?

Ano, souvisí se stavebnictvím
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Služby

Mohou být otevřené veřejné parkoviště a veřejné
WC?

Ano, mohou.

Služby

Lze provozovat činnost poradenství, konzultace?

Ano, pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, případně
poradenství u zákazníka (mimo provozovnu)
je možné.

Služby

Může být v provozu psí škola?

NE

Služby

Může být otevřené kadeřnictví, masáže, pedikúra, Ano, za předpokladu, že služba bude
manikúra?
poskytnuta mimo provozovnu

Služby

Je možné provozovat krematorium pro zvířata?

Služby

Mohu provozovat daňové a účetní poradenství?
Ano, pokud bude zajištěn prodej
Klient vloží potřebné doklady do schránky a vůbec prostřednictvím internetu a dalších
se navzájem nesetkají.
vzdálených prostředků, avšak bez vstupu do
provozovny

Služby

Mohu provozovat půjčovnu kompenzačních
pomůcek? Mohu jen vydávat či dovézt
zákazníkovi?

Služby

Jak řešit situaci závodního stravování s přístupem Omezit pouze na stravování pro
veřejnosti?
zaměstnance.

Služby

Servis praček a myček, mají provozovnu a pak
servisují přímo v domovech. Lze provozovnu
nechat otevřenou?

Ne, provozovnu zavřít, ale servis v
domácnostech (u zákazníka) může
pokračovat.

Služby

Mohu provádět servis bílé techniky na prodejně
elektroniky?

Ano.

Služby

Je možné provozovat hodinářství?

Ano jen pokud bude zajištěn prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, avšak bez přístupu
do provozovny.

Služby

Může být otevřena provozovna pohřebních služeb? Ano.

Služby

Může zůstat otevřené grafické studio s možností
vstupu zákazníka do provozovny?

NE, do provozovny není vstup možný.
Zajištěn může být pouze prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků.

Služby

Mohu mít v provozu autobazar, STK,
autoprodejnu, autolakovnu?

NE, pouze provoz STK je povolen.

Služby

Vztahuje se zákaz provozování na účetní firmu
fungující především pro stálou klientelu, ale v
současné době občas přijdou i lidí z ulice
potřebující zpracovat účetnictví?

Doporučujeme zajistit prodej
prostřednictvím internetu a dalších
vzdálených prostředků, bez přístupu do
provozovny.

Stravování

Mohu v rámci školní jídelny vydávat obědy pro
veřejnost do boxů?

ANO, pouze bez vstupu do provozovny,
výdeje prostřednictvím výdejního okénka.

Velkoobchod Mohu nechat otevřený velkoobchod jakéhokoliv
typu?

Ano.

Ano, zdravotnické potřeby

Ano.
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