Vláda ČR na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných
protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve
čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna
bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.
Od půlnoci z pondělí na úterý budou moci občané České republiky opět začít využívat venkovní
sportoviště, parky a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží
minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít při sportování, a to včetně
jízdy na kole či běhu, roušku. Společně sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů
domácnosti a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné prostory. V
praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na
koni, bruslení či vodním sportům při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.
Od úterý mohou začít fungovat sběrny surovin, sběrné dvory a kompostárny, od čtvrtka 9. dubna
si pak lidé budou moci jít nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také do
hobbymarketů, železářství, stavebnin a prodejen jízdních kol a cykloservisů. Všichni prodejci,
nově i dříve povolení, však budou muset od čtvrtka dodržovat přísnější hygienická opatření –
budou muset zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi
zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit dezinfekční přípravky a obsluhovat v
rukavicích.
Ministerstvo zdravotnictví zároveň prodloužilo opatření o zákazu maloobchodního prodeje a
prodeje služeb a o omezeném pohybu osob do konce trvání nouzového stavu. Více ke
schváleným nařízením Ministerstva zdravotnictví.
Zároveň vláda rozhodla, že se s okamžitou platností ruší dosavadní omezení činnosti pracovišť
Czech POINT, aby si lidé mohli touto formou vyřizovat neodkladné úřední věci. Ministři
rozhodli také o změně mimořádného opatření, které se týká činnosti obecních samospráv.
Zastupitelé mohou zasedat, pokud budou mít ochranné prostředky dýchacích cest a budou mezi
sebou dodržovat dvoumetrové odstupy. Mají také zajistit, aby se vhodným způsobem mohla
jednání zúčastnit i veřejnost, a to v oddělených prostorách. I nadále vláda obecním i krajským
zastupitelstvům doporučuje, aby při jednání upřednostnily videokonferenční formu.
Od úterý 14. dubna se také mírně uvolní dosavadní zákaz vycestovat z České republiky. Kromě
pendlerů a dalších osob, které mají výjimku ze zákazu už dnes, budou moci ze země vycestovat i
lidé, kteří prokáží, že cesta do zahraničí je nezbytná, ať už z pracovních či soukromých důvodů.
V zahraničí se mají maximálně zdržet osobních kontaktů a při návratu budou muset projít
kontrolou zdravotního stavu a projít karanténou.
Vláda schválila také návrh zákona o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu,
jak ji k tomu vyzval verdikt Nejvyššího správního soudu. Jedná se o doplňovací volby ve
volebním obvodu 32 – Teplice. Návrh předpokládá, že prezident republiky vyhlásí termín voleb
tak, aby se obě kola uskutečnila do 30. června 2020. Více informací o bodech jednání
předložených Ministerstvem vnitra.
Vláda na videokonferenční schůzi schválila i další legislativní návrhy, které chce předložit k
projednání Parlamentu v režimu legislativní nouze. Návrhem zákona o některých opatřeních ke

zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního
ruchu chce pomoci cestovním kancelářím, kterým kvůli rušení zájezdů klienty z důvodu
pandemie a z toho vyplývající povinnosti vracet zaplacené zálohy může reálně hrozit krach.
Kabinet proto navrhuje, aby pro refundace zaplacených dovolených, u nichž klient odstoupil od
smlouvy, protože nebylo možné zájezd realizovat, platilo roční přechodné období. Během této
doby nabídne cestovní kancelář klientům voucher na zájezd v hodnotě zájezdu, který si klient
zaplatil. Vrátit peníze bude cestovní kancelář muset až tehdy, pokud klient během dvanácti
měsíců tento voucher nevyužije. Toto pravidlo se nemá vztahovat na seniory, osoby s
hendikepem a další zvláště zranitelné skupiny klientů. V případech, kdy má klient zakoupený
zájezd s termínem do 31. srpna 2020, a v případě jeho zrušení by musel uhradit tzv. storno
poplatek, bude moci cestovní kancelář požádat o vydání voucheru v hodnotě zaplaceného storna,
a svůj zájezd tak odsunout na pozdější dobu.
Vláda také Parlamentu předloží také návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání
lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly vzdělání v jiném než
členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020.
Předložil ho ministr zdravotnictví s úmyslem umožnit po dobu trvání nouzového stavu a
bezprostředně po jeho skončení vykonávat lékařské či nelékařské povolání i osobám ze třetích
zemí, které mají adekvátní vzdělání, ale buď o jeho uznání v České republice dosud nepožádaly,
nebo ještě nestihly složit všechny zákonem požadované části aprobační zkoušky. Tito lékaři a
zdravotníci mají pomoci českým kolegům překonat současnou koronavirovou krizi.
Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskovezpravy/vysledky-jednani-vlady-6-dubna-2020-180882/.

