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Nové informace po usnesení vlády ČR o krizovém opatření
ze dne 23.3.2020
Omezení volného pohybu osob:








Platí od pondělí 16. března nově do 1. dubna.
Nevztahuje se na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní
potřeby nebo do zdravotnických zařízení.
Zákaz není uvalen na cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.
Netýká se ani pobytu v přírodě nebo parcích.
Zakázána není účast na pohřbu.
Omezení se nevztahuje na veřejnou hromadnou dopravu, služby pro obyvatele včetně zásobování,
rozvážkovou službu nebo veterinární péči.
Sankce vláda neoznámila, podle ministra vnitra Jana Hamáčka jde o osobní odpovědnost každého za zdraví
a životy svých blízkých. Premiér Andrej Babiš už dříve připomněl, že šíření koronaviru je trestný čin a za
porušení individuální karantény hrozí pokuta tři miliony korun.
Co smí zůstat otevřené:
















Lékárny, supermarkety, banky, trafiky, benzínky, drogerie, pet centra, optiky
Provozovny, kde si vyzvednete zboží nebo zásilku
Prodejny zdravotnických potřeb
Prodejny pokladních jízdenek
Pošty - pouze přepážky uzpůsobené nepřímému kontaktu
MHD
Úřady dvakrát týdně tři hodiny (Po a St)
Opravny aut, kde bude méně než 30 lidí
Odtahové služby
Prodejny náhradních dílů
Zahrádkářství, stavebniny a hobby markety pro podnikatele, kteří potřebují jejich sortiment ke své činnosti,
nikoliv pro běžnou veřejnost
Prodejny s malými domácími zvířaty
Lázeňská zařízení pro péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění (lázně však od 19. 3. nesmějí přijímat
nové pacienty)
Stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)

Nadále platí také zákaz volného pohybu.


Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do
zdravotnických zařízení.
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Co se nadále smí:
Prodávat nebalené pečivo, ale s omezením
Česká pošta bude nadále rozvážet balíky (vyjma lidí, kteří jsou v karanténě)
Zakazuje se:










Prodej ubytovacích služeb
Provoz prodejen elektro
Autoškoly
Sdílené taxislužby (kromě těch, které rozváží jídlo)
Taxislužby
Samoobslužné prádelny a čistírny
Přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin (vyjma podnikatelů)
Přítomnost na vnitřních i venkovních sportovištích
Otevírací doba pro seniory se znovu mění. Slevy zůstanou.






Vláda dnes znovu změnila čas vyhrazený pro nakupování lidem od 65 let. Informoval o tom ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček. Ke změně dojde od středy.
V obchodech s prodejní plochou víc než 500 metrů čtverečních – což jsou hlavně supermarkety a
hypermarkety – bude pro seniory vyhrazená doba od 8 do 10 hodin dopoledne. „Ti, kteří jedou ráno z nebo
do práce, si stihnout nakoupit mezi sedmou a osmou,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro web
iDnes. Původně vláda uvažovala o limitu 200 metrů čtverečních.
Menší obchody – do 500 metrů čtverečních – dostanou výjimku, vláda u nich tedy nákupní čas pro seniory
neurčí. „To jsou třeba lahůdky, pekárny, menší obchody na vesnicích, kde je jedna prodejna. Necháme to, ať
si to zorganizuje každá konkrétní prodejna s tím, že majitel bude muset při nákupu upřednostnit seniory nad
65 let,“ říká Babiš. S návrhem na výjimku přišel i Zdeněk Juračka, bývalý předseda Asociace českého
tradičního obchodu sdružující právě menší prodejny.

