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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
COVID-19
v České republice
Podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, vláda
prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze
dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z
důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
(označovaný jako SARS CoV-2) na území ČR od 14.00 hodin dne 12. března
2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Ten byl na
základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleným jejím
usnesením ze dne 7. dubna 2020 č. 1012 prodloužen do 30. dubna 2020 a
následně na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uděleným
jejím usnesením č. 1105 ze dne 28. dubna 2020 prodloužen do 17.5.2020.
Podrobné souhrnné informace o přijatých opatřeních na:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Aktualizace k 09:00 hod dne 4.5.2020
158) návrhy zákonů schválení vládou 30.4.2020


vláda schválila návrh zákona, kterým by měla být zrušena daň z nabytí
nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem.
o daň ve výši 4 procenta z celkové kupní ceny nebude muset zaplatit každý, kdo
nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019, a pokud už tuto daň zaplatil, bude mu
vrácena.
o byl ale prodloužen časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k
vlastnímu bydlení, a to z pěti na deset let.
 vláda schválila návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí,
o zákon má pomoci české kultuře, podobně jako v případě cestovních kanceláří by
pořadatelé kulturních akcí mohli zákazníkovi, který si už zakoupil vstupenku na
akci s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020, namísto vrácení peněz
nabídnout voucher na náhradní akci nebo stejnou akci pořádanou v náhradním
termínu.

157) přítomnost v provozovnách stravovacích služeb a dalších provozovnách usnesení vlády č. 493 ze dne 30.4.2020 – od 11.5.2020

 I. vláda zakazuje
o a) přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou:
 – provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve
vězeňských zařízeních), – prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej
jídla s sebou bez vstupu do provozovny), – venkovních prostor provozovny
stravovacích služeb,
o b) prodej v provozovnách stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních
center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
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o c) provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s
oprávněním řidiče taxislužby,
o d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách,
o e) prohlídky vnitřních prostor v hradech a zámcích,
o f) prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v
ubytovnách, lázeňských zařízeních (pro účely poskytování lázeňské léčebně
rehabilitační péče) a školských ubytovacích zařízeních; tento zákaz se
nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
 – osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, – cizincům do doby opuštění území ČR a cizincům s pracovním
povolením na území ČR, – osobám, kterým nařídil orgán ochrany veřejného
zdraví karanténu, a – osobám ohroženým domácím násilím,
o g) provozování činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při
kterých je porušována integrita kůže;
 II. vláda nařizuje, aby
o a) v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, byla dodržována následující
pravidla:
 – aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech
od sebe, než jsou 2 metry, – zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak
uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání
a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky, – umístit
dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i
zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci, –
zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a
při přijímání plateb od zákazníků, – zajistit informování zákazníků o výše
uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u
vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím
reproduktorů v provozovně,
o b) prodej nebaleného pečiva probíhal pouze za splnění těchto podmínek:
 – je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob, –
prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,
o c) podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným
prodejem poskytovali bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové
prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na
ruce (např. mikrotenový sáček),
o d) provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť dodržovali
následující pravidla:
 – neprodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci, –
zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2
metry, – aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup
nejméně 2 metry, – umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého
prodejního místa, – zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice
při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků, – prodávat zboží
bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo
zkoušení oblečení na místě,
o e) pro provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných
provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky, byla dodržována
následující pravidla:
 – návštěvníci zoologických zahrad budou moci nakupovat výlučně časové
vstupenky vzdáleným přístupem, (on-line), bez možnosti jejich zakoupení na
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o

místě, – počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150
osob na jeden hektar plochy zařízení, – vnitřní pavilony a expozice jsou
uzavřeny, – provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi
lavičkami na minimálně 4 metry, zamezení kontaktu návštěvníků a
zaměstnanců pečujících o zvířata, – provozovatel zajistí opatření k zabránění
hromadění osob a kontroly dodržování minimálních rozestupů v místech, kde
lze očekávat akumulaci osob, např. dětská hřiště, prostory před záchody,
odpočinkové zóny, atrakce, občerstvovací zóny apod.,
f) pro provoz knihoven byla dodržována následující pravidla:
 – zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a
dalším podobným zbožím, – u vstupu do knihovny zákazník provede
dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel
knihovny,
g) pro prodej oděvů a obuvi byla dodržována následující pravidla:
 – zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou
zkoušející osobou, – při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží
po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu
nabízet zákazníkům,
h) pro činnost holičství a kadeřnictví byla dodržována následující pravidla:
 – holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá
zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít, –
mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi
holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků
dodrženy odstupy alespoň 2 metry, – v případě, že holič nebo zákazník má
tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je
zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví, – v
provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou, – na záchodech jsou dostupná antibakteriální
mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky, –
před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při
přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s
virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím
si dezinfikuje ruce, – povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby
každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek, –
podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
i) pro činnost manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
byla dodržována následující pravidla:
 – osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou
ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít, – mezi
zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 metry, stejně jako mezi osobou
poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob
poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 metry,
– v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou
teplotu 37oC a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je
zamezeno jeho přístupu do provozovny, – v provozovně jsou dostupné
dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou, – na záchodech jsou dostupná
antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a
jednorázové ručníky, – povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí
služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek, – podlaha je
dezinfikována alespoň jednou denně, – osoba poskytující tuto službu
používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které
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vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou
prostředkem s virucidním účinkem, – před a po masáži osoba poskytující
tuto službu provede dezinfekce rukou, – před poskytnutím služby se
provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,
o j) pro provoz muzeí, galerií a dalších podobných zařízení byla dodržována
následující pravidla:
 – v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází
nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům, – mezi
návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti, – návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž
dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení,
 k) pro provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů byla
dodržována následující pravidla:
 – provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali, –
následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod., – v hledišti je
nejvýše 100 diváků, – v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly
diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou
sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat
alespoň jedno volné sedadlo, – mimo hlediště je zamezeno sedět na místech
jinak určených k sezení, – v případě míst pro sezení bez pevně umístěných
sedadel diváci sedí tak, že společně sedí nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je
odděluje vzdálenost alespoň 1,5 metru, – mezi prodejními místy vstupenek je
odstup alespoň 2 metry, – v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni
zákazníci s odstupy alespoň 2 metry a jsou vyzýváni informačními letáky k
dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou, – ve
vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro
dezinfekci rukou, – neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně
nápojů, – před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky
dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel,
pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními
účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné
krajské hygienické stanice,
o l) pro provoz venkovních prostor provozovny stravovacích služeb byla
dodržována následující pravidla:
 – zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu, – venkovní prostory provozovny
jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve
vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní
prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z
dýchacích cest, – provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, –
při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb
je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky, – zákazníkům je
umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny;
provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech
provozovny udržovali povinný odstup, – dezinfekce židlí a stolů se provádí
před usazením každé nové skupiny zákazníků, – v případě prodeje přes
výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2
hodiny, – zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích
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cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu, – v případě,
že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné
příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
– provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech
opatření,
o m) pro provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 byla
dodržována následující pravidla:
 – provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování
následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
– následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším
osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách,
rozhlasem apod., – provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k
dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných
plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze
veřejných prostor apod.), – je realizován režimový plán úklidu, kterým bude
upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor
na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
– je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze
očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory,
travelátory, záchody apod., – u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance
do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou, – ve všech
prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou
alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny, – platební terminály
jsou pravidelně dezinfikovány, – použití míst určených k odpočinku (židle,
křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
– u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu
dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny, –
provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o
opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany
návštěvníků a pracovníků, – provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby
v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků
(roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu, – dětské koutky a podobné
služby nejsou provozovány,
o n) pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:
 – omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2
metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin, – nelze
používat šatny a sprchy, – vstup a cvičení po celou dobu pouze s
ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou organizovaných tréninků
v rámci oddělených aktivit a skupin, – zajistit dezinfekci strojů a dalšího
cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, – průběžně
dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, – zajistit dezinfekci rukou pro
personál i klienty, – klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před
zahájením a po celkovém ukončení cvičení, – prodávat pouze balené nápoje
a balené potraviny, – upravit časový harmonogram tak, aby mezi
jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor;
 III. vláda zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 453, vyhlášené pod č.
195/2020 Sb. – viz bod 129 Aktualizace ze de 24.4.2020
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156) pobyt na veřejně dostupných místech - usnesení vlády č. 490 ze dne
30.4.2020 – od 11.5.2020

 I. vláda nařizuje
o a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s
výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné
obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat odstup od jiných osob
nejméně 2 metry,
o b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje
pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení,
jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě se
vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod.
alespoň 10 metrů;
 II. vláda zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak,
divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,
náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací
akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas
100 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních
orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na
základě zákona;
 III. vláda omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných
veřejně přístupných místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
o a) společně sportuje nejvýše 100 osob,
o b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve
kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání
záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění
zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst,
kterých se běžně dotýkají ruce;
 IV. vláda nařizuje
o a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše
ve stejný čas 100 osob, aby byla dodržována následující pravidla:
 – je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti, – je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou;
o b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby
byla dodržována následující pravidla:
 – na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob, – vzdálenost
mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, –
sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, – na
sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na
dezinfekci rukou, – nejsou využívány související vnitřní prostory
sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s
výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se
ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však
třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména
dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce, – po skončení
tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých
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tréninkových pomůcek;
o c) pro účast na sňatečném obřadu, aby byla dodržována následující pravidla:
 – účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán
veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a
další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než 100 osob, –
snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, – účastníci
sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry
od jiných osob, – po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce
všech použitých pomůcek, tato pravidla se obdobně použijí v případě
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství;
o d) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
 – bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob, – v bohoslužebném
prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální
rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, – účastníci
bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují
ruce, – účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře
Páně, – v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se
svěcenou vodou a obdobné obřady, – duchovní si dezinfikuje ruce alespoň
před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
– délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně
neprodlužuje, – bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou
dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), – je omezen přístup
věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor; stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb
zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

155) zákaz vstupu na území ČR - usnesení vlády č. 495 ze dne 30.4.2020 – od
1.5.2020 po dobu trvání nouzového stavu

 I. vláda nařizuje po dobu trvání nouzového stavu
 1. zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, kteří nemají na území ČR
přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt; to neplatí:
o a) pro rodinné příslušníky ve smyslu § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, občanů ČR nebo
občanů Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území ČR,
o b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii,
kteří tranzitují přes ČR za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou
nótu zastupitelského úřadu (průjezd a repatriace),
o c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu ČR,
o d) pro přeshraniční pracovníky, žáky a studenty, kteří za účelem výkonu práce
nebo vzdělávání v ČR pravidelně oprávněně překračují státní hranici s ČR ze
sousedního státu,
o e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,
o f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,
o g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,
o h) v naléhavých mimořádných situacích,
o i) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území ČR prokazatelně za účelem
výkonu ekonomické činnosti, a to na dobu nejdéle 72 hodin, a předloží potvrzení
o absolvování testu podle bodu IV./1.,
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o j) pro občany Evropské unie, kteří vstupují na území ČR za účelem výkonu
ekonomické činnosti, nebo studia na vysoké škole a předloží potvrzení o
absolvování testu podle bodu IV./1., pokud je důvod vstupu doložen
odpovídajícím dokumentem;
 2. všem osobám podle bodu 1 písm. a) až h), které vstoupí na území ČR,
bezprostředně po vstupu na území ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky
nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa
bydliště nebo ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny v bodě
1
o a) písm. a), pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
o b) písm. b), pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 24
hodin nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
o c) písm. c), e), f) a g), pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší
než 14 dní nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu
IV./1.,
o d) písm. d), pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které splňuje
podmínky uvedené v bodě 9; potvrzení o absolvování testu nemusí
předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních
složkách integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu
kritické infrastruktury, pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší
než 14 dnů; potvrzení o absolvování testu dále nemusí předkládat zemědělci
hospodařící v bezprostředním příhraničí, jejichž pobyt na území ČR nebude
delší než 24 hodin,
o e) písm. h), pokud doba jejich pobytu na území ČR nebude delší než 24
hodin, nebo pokud předloží potvrzení o absolvování testu podle bodu
IV./1.;
 3. všem občanům ČR a cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo
trvalým pobytem na území ČR, kteří při vstupu na území ČR nepředloží
potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1. bezprostředně po vstupu na
území ČR oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným
přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo
ohlašovaného pobytu; to neplatí pro osoby, které odpovídajícím dokumentem
doloží, že
o a) za účelem výkonu práce nebo vzdělávání v sousedním státě pravidelně
překračují státní hranici, pokud předloží potvrzení o absolvování testu, které
splňuje podmínky uvedené v bodě 9; potvrzení o absolvování testu nemusí
předkládat pracovníci ve zdravotních a sociálních službách, základních složkách
integrovaného záchranného systému, nebo pracovníci subjektu kritické
infrastruktury, kteří předloží nótu zastupitelského úřadu cílové země, že jde o
zdravotní, sociální služby, základní složky integrovaného záchranného systému,
nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata
opatření k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit
ochranné prostředky dýchacích cest, pokud doba vycestování nebyla delší než
14 dnů,
o b) vycestovaly v naléhavé mimořádné situaci, pokud doba jejich vycestování
nebyla delší než 24 hodin,
o c) vycestovaly jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci servisu
kritické infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací,
pokud doba jejich vycestování nebyla delší než 14 dní; servis kritické
infrastruktury v zahraniční pro tyto případy musí být doplněn nótou
zastupitelského úřadu cílové země,
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o d) hospodaří jako zemědělci v bezprostředním příhraničí, pokud doba jejich
vycestování nebyla delší než 24 hodin,
o e) vycestovaly za účelem výkonu ekonomické činnosti, pokud doba jejich
vycestování nebyla delší než 72 hodin a pokud nejde o přeshraničního
pracovníka dle písmene a);
4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území ČR
podle bodů 2 a 3, a ani do 72 hodin od vstupu na území ČR nepředložily místně
příslušné krajské hygienické stanici potvrzení o absolvování testu podle bodu
IV./1., rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal
přítomnost SARS CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2
odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů;
5. všem osobám, které oznámí vstup na území ČR podle bodů 2 a 3, bezodkladně
se podrobit testu a předložit místně příslušné krajské hygienické stanici
potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1. nejpozději do 72 hodin od vstupu
na území ČR, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech
osob spadajících pod kategorii zájem ČR, servis kritické infrastruktury, diplomati a
úředníci mezinárodních organizací, nebo naléhavá mimořádná situace nerozhodl o
jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce
těchto opatření; nepředloží-li osoba potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
postupuje krajská hygienická stanice podle bodu 4;
6. všem osobám, které od 1. května 2020 00:00 hod. vstoupily na území ČR
o a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění
(zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková
slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to
telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu
poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,
pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost,
o b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního
onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout
potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru
biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
7. všem subjektům, které potvrzují výjimku podle bodu I./1. písm. i), zajistit, aby
osoby, které vstupují na území ČR za účelem ekonomických aktivit na území
ČR, dodržovaly pravidla pro kritické zaměstnance podle bodu IV. usnesení vlády
ČR ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č.
140/2020 Sb.;
8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1.
písm. f), zajistit, aby pracovníci, kteří vstupují za účelem servisu na území ČR,
dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance podle usnesení vlády ČR ze dne 30.
března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;
9. přeshraničním pracovníkům, žákům a studentům, kteří při hraniční kontrole
předkládají potvrzení o absolvování testu, aby při prvním překročení státní hranice
do ČR, jde-li o osoby podle bodu I./3. písm. a), nebo při takovém překročení státní
hranice do ČR, které nastane po 72 hodinách od prvního překročení, jde-li o osoby
podle bodu I./1. písm. d), předložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
a poté při každém dalším překročení státní hranice do ČR, které nastane po 30
dnech po předložení potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1., předkládali
potvrzení o absolvování testu, který není starší než 4 dny, o tom, že byl proveden
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test podle bodu IV./1.;
10. všem osobám podle bodu I./1. písm. j) absolvovat následný test podle bodu
IV./1. mezi 10. a 14. dnem po vstupu na území ČR a potvrzení o absolvování testu
předložit místně příslušné krajské hygienické stanici;
11. že všem osobám podle bodu I./1. písm. j), jejichž vstup je považován za
nezbytný, lze umožnit vstup na území ČR i bez předložení potvrzení o absolvování
testu podle bodu IV./1.; nezbytnost potvrzuje ministr gesčně příslušný za dané
odvětví; tyto osoby mají povinnost absolvovat test podle bodu IV./1. do 24 hodin
po vstupu na území ČR a potvrzení o absolvování testu předložit místně příslušné
krajské hygienické stanici;
12. všem subjektům, které přijímají cizince za účelem ekonomické činnosti podle
výjimky uvedené v bodě I./1. písm. j), zajistit těmto cizincům
o a) ubytování po celou dobu jejich pobytu na území ČR,
o b) lékařskou péči nebo registrujícího poskytovatele lékařských služeb po celou
dobu jejich pobytu na území ČR, včetně úhrady lékařské péče, není-li zajištěna
jinak,
o c) jejich dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem
ubytování a pracovištěm, přičemž k cestě cizince do zaměstnání a ze zaměstnání
nelze využít veřejnou hromadnou dopravu,
o d) návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání na území ČR;
II. vláda nařizuje po dobu trvání nouzového stavu
o a) občanům ČR, cizincům s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým
pobytem a jejich rodinným příslušníkům uvedeným v bodě I./1. písm. a), kteří se
repatriují na území ČR, předem oznámit datum a způsob repatriace
dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí a po
překročení státních hranic ČR k cestě do místa bydliště nevyužívat veřejnou
hromadnou dopravu a taxislužbu, pokud při vstupu na území ČR
nepředložili potvrzení o absolvování testu podle bodu IV./1.,
o b) osobám podle bodu I./1. písm. j) předem oznámit datum a způsob vstupu na
území ČR dálkovým přístupem stanoveným Ministerstvem zahraničních věcí;
III. vláda zakazuje s účinností ode dne 1. května 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání
nouzového stavu všem osobám, které vstoupí na území ČR a kterým nebyla
nařízena karanténa podle bodu I./4., a osobám uvedeným v bodě I./1. písm. i) a
j), volný pohyb na území celé ČR po dobu pobytu na území ČR, nebo po dobu
nejdéle 14 dní ode dne vstupu na území ČR, s výjimkou:
o a) cest do zaměstnání a pohybu v rámci výkonu zaměstnání a cest k výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a pohybu v rámci výkonu této činnosti,
o b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k
zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a
poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
o c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
o d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
o e) cest zpět do místa svého bydliště,
o f) pohřbů;
IV. vláda stanoví
1. že potvrzením o absolvování testu se rozumí potvrzení vydané lékařem nebo
orgánem ochrany veřejného zdraví o tom, že byl proveden test RT-PCR na
přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny;
test si zajišťuje osoba na vlastní náklady;
2. že naléhavou mimořádnou situací dle bodu I./1. písm. h) se rozumí:
o a) přeshraniční přejezd příslušníků integrovaného záchranného systému,
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včetně horské služby a ostatních složek integrovaného záchranného systému,
o b) převoz krve, kostní dřeně a jiného biologického materiálu odběrovými týmy,
převoz a průvoz sanitním vozem nebo vozem pohřební služby,
o c) potřeba poskytnutí zdravotních služeb,
o d) plnění povinnosti uložené soudem, cesta na základě předvolání státního
orgánu, výkon soudního rozhodnutí nebo jiné úřední jednání či využívání
nezbytných finančních a poštovních služeb,
o e) vyzvednutí či odvoz rodinných příslušníků ze zahraničí nebo do zahraničí,
včetně aut na letištích,
o f) nezbytná péče o blízké rodinné příslušníky, kteří nejsou schopni se o sebe
sami postarat, výkon práva péče o nezletilé dítě nebo styk s ním a zajištění
nezbytné péče o zvířata,
o g) účast na pohřbech či svatbě,
o h) jiné humanitární situace;
 3. přerušení doby, jejímž uplynutím zaniká platnost zaměstnanecké karty nebo
od ní odvozeného oprávnění k pobytu, a to na dobu trvání nouzového stavu;
přerušením začíná běžet doba nová;
 vláda zrušuje s účinností ode dne 1. května 2020 usnesení vlády ze dne 23. dubna
2020 č. 443, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 193/2020 Sb. – viz. bod
127 Aktualizace ze dne 24.4.2020

154) výjimka bohoslužby - usnesení vlády č. 492 ze dne 30.4.2020

 vláda stanoví výjimku z usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 452, o přijetí
krizového opatření, vyhlášeného po č. 194/2020 Sb., a to z omezení počtu osob pro
účast na bohoslužbě, pro konání bohoslužby v katedrále sv. Víta, Václava a
Vojtěcha v Praze dne 5. května 2020 k 75. výročí Pražského povstání tak, že
nařizuje, že se této bohoslužby zúčastní nejvýše 60 osob

153) osobní přítomnost žáků – usnesení vlády č. 491 ze dne 30.4.2020 – od
11.5.2020

 vláda zakazuje 1. osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a
vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, a při akcích pořádaných těmito školami; zákaz osobní
přítomnosti podle tohoto bodu se nevztahuje na osobní přítomnost
o a) žáků, kteří konají závěrečnou zkoušku nebo si podali přihlášku k maturitní
zkoušce, žáků v posledním ročníku v konzervatořích a studentů v posledním
ročníku ve vyšších odborných školách, zejména pro účely přípravy a účasti na
závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu, přičemž docházka není
pro tyto žáky a studenty povinná a tito žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků,
o b) žáků 9. ročníku základní školy za účelem přípravy na přijímací zkoušky na
střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí
tvořit skupiny nejvýše 15 žáků,
o c) na vzdělávání ve školách zřízených při diagnostických ústavech, dětských
domovech se školou a výchovných ústavech a v diagnostických třídách podle
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o
změně dalších zákonů,
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o d) na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení,
2. zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a na
soutěžích a přehlídkách organizovaných pro děti, žáky a studenty škol a školských
zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon; zákaz se nevztahuje na
o střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
účastníků ve skupině;
II. vláda ukládá, aby
1. osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti
nejvýše 15 studentů ve skupině; toto omezení se netýká klinické a praktické výuky
a praxe,
2. osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a při akcích pořádaných
těmito školami, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15
žáků ve skupině,
3. osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s
denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, byla umožněna pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše
15 osob ve skupině;
III. vláda nařizuje, aby
1. dítě, žák, student, účastník a osoba uvedená v bodě I. nebo II. nebo jeho
zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte v mateřské škole poskytl před prvním
vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné
prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např.
horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.); toto se netýká dětí a žáků
škol při zdravotnickém zařízení,
2. dítě, žák, student, účastník nebo osoba uvedená v bodě I. nebo II., byla osobně
přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez
akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
IV. vláda zrušuje usnesení vlády ze dne 23. dubna 2020 č. 455, vyhlášené pod č.
197/2020 Sb. – viz bod 131 Aktualizace ze dne 24.4.2020

152) prodloužení nouzového stavu – usnesení vlády č. 485 ze dne 30.4.2020 – do
17.5.2020

 Vláda ČR prodlužuje do 17. května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády
ze dne 12. března 2020 č. 194,
 stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke
dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém
byla přijata

151) zajištění rapid testů - Mimořádné opatření MZdr č.j. MZDR 18636/202010/MIN/KAN z 30.4.2020 – od 4.5.2020

 I. nařizuje se všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím domácí péči
a všem poskytovatelům pečovatelských služeb (dále jen „poskytovatelé služeb“)
zajistit nejpozději do 17. května 2020 vyšetření všech svých zaměstnanců na
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přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19, a to prostřednictvím
Rapid testu provedeného zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo
poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování
pracovnělékařských služeb
II. nařizuje se všem poskytovatelům služeb uvedeným v bodu I zaslat do 20.
května 2020 místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam
zaměstnanců vyšetřených podle bodu I obsahující jméno a příjmení zaměstnance,
datum a hodinu provedení testu a výsledek testu.
III. nařizuje se všem poskytovatelům služeb uvedeným v bodu I neprodleně
oznámit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví skutečnost, že jeho
zaměstnanec byl pozitivně testován na COVID-19.
IV. nařizuje se v případě pozitivního výsledku Rapid testu na COVID-19 u
zaměstnance poskytovatele služeb místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví uložit tomuto zaměstnanci karanténní opatření a povinnost podrobit se
PCR vyšetření.
V. nařizuje se všem zaměstnancům poskytovatelů služeb uvedených v bodu I
podrobit se vyšetření.
VI. nařizuje se všem krajských hygienickým stanicím, včetně Hygienické stanice
hl. m. Prahy poskytnout všem poskytovatelům služeb uvedeným v bodu I, kteří
poskytují domácí péči a pečovatelské služby na území jejich kraje, Rapid testy v
počtu, o který si poskytovatelé služeb požádají pro účely vyšetřování podle bodu I

150) zrušení MO MZdr osobní přítomnost žáků – č.j. MZDR 18032/2020-1/PRO
z 30.4.2020 – od 30.4.2020

 ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-

1/MIN/KAN – zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů – překonání zrušením MO
MZdr soudem a zrušeno bodem II usnesení vlády č. 201 ze dne 12.3.2020

149) úprava podmínek nošení ochr. pomůcek – Mimořádné opatření MZdr č.j.
MZDR 15757/2020-10/MIN/KAN z 30.4.2020 – od 1.5.2020
 1. Zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
o a) dětí do dvou let věku,
o b) dětí starších dvou let a mladších sedmi let v mateřské škole při pobytu v
mateřské škole nebo v dětské skupině při pobytu v prostorách, kde se provozuje
dětská skupina,
o c) osob s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací
duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují
dodržování tohoto zákazu,
o d) osob v uzavřeném vozidle, jsou-li všechny členy společné domácnosti,
o e) řidičů ve veřejné dopravě, kteří jsou sami v uzavřené kabině oddělené od
prostoru určeného pro přepravu osob,
o f) osob při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo
hudebního představení) a osob účinkujících při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 2,
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o g) moderátorů, redaktorů a obdobných osob vystupujících v rozhlasových,
televizních a dalších pořadech, ve studiu a bez hostů, a to pouze v případě, jsou-li
splněny podmínky podle bodu 2.
 2. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům
audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 1 (dále
jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu
bez ochranných prostředků dýchacích cest, se nařizuje zajistit splnění následujících
podmínek:
o v případě osob uvedených v bodu písm. f) byl umělci proveden test RT-PCR na
přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny
o před zahájením provádění díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu,
a následně vždy alespoň jednou za 14 dnů, pokud provádění díla trvá,
o mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění
autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou
audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky
apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo
pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi
účinkujícími umělci,
o místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo
pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory,
jsou pravidelně větrány,
o je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,
o v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu
37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho
přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla
nebo pořadu.
 Ruší se mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, č. j. MZDR 15757/20202/MIN/KAN – viz bod 79 Aktualizace ze dne 14.4.2020

148) změna podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a
dalších NV – nařízení vlády č. 217 ze dne 27.4.2020
 Stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské
půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených
pro energetické využití a dalších NV v oblasti lesního hospodářství
 Prodloužení lhůt jednotlivých nařízení

147) změna zákona o pojišťování a financování vývozu, NKÚ a rozpočtových
pravidlech – zákon č.214/2020 – uveřejnění ve sbírce zákonů
 Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se

státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
 Viz bod 117 Aktualizace z 21.4.2020
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