AKTUÁLNÍ KRIZOVÁ OPATŘENÍ – zkrácená verze
Platnost od: 22.10. od 6:00
Platnost do: 3.11.2020 do 23:59
Výběr z opatření stanovených Vládou ČR usneseními č. 1078, 1079 a 1080 z 21. října 2020:
OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB
-

zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou nezbytných
případů např.:
➢ cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
➢ nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
➢ cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb včetně
potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o
zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění
pohonných hmot, odkládání odpadu,
➢ cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární
péče,
➢ cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
➢ cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do
vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich
➢ cest za účelem vycestování z České republiky,
➢ účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy
hřbitova,

-

nařizuje se
➢ omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a
pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených výše,
➢ omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
➢ pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou:
členů domácnosti,
zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
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➢ a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to
je možné;

OMEZENÍ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE

-

zakazuje se maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s
výjimkou prodejen vyjmenovaných v usnesení vlády č. 1079/2020. I nadále tak
mohou být otevřeny například:
➢ prodejny potravin,
➢ prodejny pohonných hmot a paliv,
➢ prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
➢ lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
➢ prodejny malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata,
➢ prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
➢ prodejny novin a časopisů,
➢ prodejny tabákových výrobků,
➢ prádelny a čistírny,
➢ provozovny servisu a oprav silničních vozidel.

OMEZENÍ PROVOZOVEN STRAVOVACÍCH A UBYTOVACÍCH SLUŽEB
-

-

zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary) – kromě stanovených výjimek (viz usnesení vlády č.
1079/2020)
zakazuje se poskytování ubytovacích služeb veřejnosti - kromě stanovených výjimek,
kterými jsou poskytování ubytovacích služeb např.:
➢ osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
➢ osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
➢ osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
➢ osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
DALŠÍ OMEZENÍ

-

Zakazuje se pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
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OMEZENÍ PRÁCE ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ
-

omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli a s
jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen
„klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede
zejména takto:
➢ upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před
osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění
osobního kontaktu klientům/veřejnosti v úředních hodinách v rozsahu
stanoveném tímto krizovým opatřením,
➢ příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím
pracoviště podatelny, je-li zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní
elektronická komunikace,
➢ dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím
opatření omezujících přímý kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických
opatření,

3

