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MZd stanovilo podmínky pro otevření hotelů, bazénů či hradů

1. Na koupališti budou nutné roušky, ve vodě a na lehátku ale ne
15. května 2020

Na koupalištích budou lidé muset po 25. květnu nosit roušky, nutné nebudou 
jen do vody, při cestě k ní nebo při pobytu na lehátku či ručníku. Kapacita 
bude omezena na deset metrů čtverečních na osobu, mezi skupinami lidí na 
koupališti budou povinné dvoumetrové rozestupy. Před vstupem si návštěvníci
musejí vydezinfikovat ruce. Podmínky pro provoz venkovních koupališť, 
vnitřních bazénů, saun nebo wellness center dnes zveřejnilo ministerstvo 
zdravotnictví.

"Neměl by tam rozhodně vstupovat někdo, kdo se necítí dobře a trpí nějakým 
infekčním onemocněním," řekla na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila
Rážová. Hlavně by neměli vstupovat do vody, když nelze vyloučit kýchání nebo
smrkání. Lidé se podle ní nemusí s rouškou slunit nebo s ní plavat, povinná je 
ale například při cestě pro jídlo nebo na toalety. Mít ji musí i ten, kdo je na 
břehu třeba kvůli hlídání plavajících dětí.

Povoleno bude využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku, ty se musejí každý 
den dezinfikovat. Provozovatelé koupališť stanoví osobu zodpovědnou za 
dodržování opatření a vyčlení prostor pro případnou izolaci těch, u kterých by 
se objevily příznaky covidu-19. Nejméně dvakrát až třikrát denně musejí 
dezinfikovat všechna zařízení, která návštěvníci používají, včetně například 
houpaček nebo kolotočů. Tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet 
rozestupy 1,5 metru i ve frontě. "Zakázané jsou atrakce, kde vzniká aerosol, 
jako jsou vodopády, divoké řeky nebo protiproudy, protože se tam 
shromažďují lidé," doplnila Rážová.

Kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části pro 
plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce. S výjimkou bazénů pro plavání
kojenců musí být voda chlorovaná na maximální povolenou míru. Jejich 
kapacita bude 0,8 metru čtverečního pro děti do roku věku a metr čtvrteční 
pro starší děti.

Ve vířivkách je třeba kapacitu upravit tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 



metru, v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka. 
"Zrušeny jsou saunové ceremoniály, vzniká víření vzduchu. Dočasně jsou 
zrušeny také ledové studny nebo krystalické ochlazení, kde hrozí možnost 
přenosu nákazy na další zákazníky," uvedla hygienička. Zakázaný je také 
provoz parních lázní, podle ministerstva jsou pro přenos nákazy rizikové.

2. Tábory budou mít letos v létě přísnější hygienické podmínky
15. května 2020

Hygienické požadavky k ochraně proti koronaviru na letních táborech budou 
záležet na tom, zda půjde o tábor v budově, chatkách či stanech. Tábory 
budou muset dbát na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny.
Vyžadovat se bude důsledné provedení vstupního zdravotního filtru u dětí i 
ostatních účastníků akce, a dále zvýšený zdravotní dohled na táboře. Vyplývá 
to z doporučení pro zajištění táborů v letošní letní sezoně, který dnes 
představila hlavní hygienička Jarmila Rážová. Materiál má ČTK k dispozici.

Tábory se budou moct uskutečnit od 27. června. Povoleny by měly být do 300 
lidí, při příznivém vývoji epidemiologické situace hodlá ministerstvo 
zdravotnictví tento počet 8. června navýšit do 500 lidí. U stanových táborů by 
měl být počet omezen na 100. Na táboře by se neměly konat akce pro všechny
děti najednou. "V rámci zájmových aktivit se předpokládá oddělení skupin dětí 
dle jednotlivých oddílů," stojí v manuálu. Vzájemný kontakt oddílů by se měl 
omezit.

Organizátoři táborů se na hygienických opatřeních pro tábory domluvili s 
hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou ve středu. Předseda České rady dětí a 
mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček ve čtvrtek řekl, že domluvené limity jsou pro 
pořadatele akceptovatelné a měly by umožnit konání naprosté většiny táborů. 
Mluvčí ČRDM Soňa Polak ČTK řekla, že tábory pořádané organizacemi, jako 
jsou skauti, pionýři, hasiči a tomíci, mají maximálně do 150 účastníků.

Děti by podle doporučení ministerstva měly letos zůstávat v areálu tábora 
nebo ve volné přírodě. Mimo areál tábora by podle Rážové měly nosit roušky. 
Pořadatelé táborů by měli nastavit pravidla pro jejich výměnu. Nejlépe by se 
podle ministerstva měly používat roušky jednorázové. Děti by neměly cestovat 
hromadnou dopravou, navštěvovat města, koupaliště, hrady a zámky. Omezit 
by se měly i návštěvy rodičů.

Všichni budou muset odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, která nesmí
být starší než jeden den. Organizátoři táborů by také po rodičích měli 
vyžadovat doložení lékařského posudku z letošního roku. Lékařský posudek 
uvádí, že je dítě k účasti způsobilé. Běžně platí dva roky.



Tábory budou muset být dostatečně vybaveny dezinfekcí, mýdlem, tekoucí 
vodou a toaletním papírem. Děti musí mít k dispozici vlastní ručníky. 
Samostatné hygienické zázemí bude muset mít personál kuchyně a na táboře 
bude muset být vyhrazeno místo pro případnou izolaci dětí s podezřením na 
nákazu.

Po každém táboře by se měl celý jeho prostor vydezinfikovat. Mezi 
jednotlivými turnusy by tak měla být prodleva alespoň osmi hodin, nejlépe 
celého dne, doporučilo ministerstvo. Děti nebudou moct uklízet prostor 
tábora, pouze pokoje či stany.

Konání putovních táborů v současnosti ministerstvo letos nedoporučuje. 
Příměstské tábory by se měly řídit obecnými opatřeními, která proti koronaviru
stanovuje vláda. Rážová nicméně jejich pořadatele vyzvala, aby se snažili 
dodržovat i zpřísněné pokyny pro ostatní druhy táborů.

3. Na tetování či piercing od 25. května bez doprovodu
15. května 2020

Lidé si budou moci od 25. května znovu ve studiích nechat aplikovat piercing, 
tetování nebo permanentní make-up. Na službu budou moci dorazit bez 
doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u mladistvých. Křeslo 
či lehátko musí personál po každém zákazníkovi dezinfikovat, provozovna má 
být pravidelně větrána. Vyplývá to z materiálů ministerstva zdravotnictví.

U vstupu do provozovny musí být umístěna dezinfekce na ruce. Personál i 
zákazníci mají povinnost nošení roušky. V čekárně musí být mezi lidmi 
dodržovány dvoumetrové rozestupy. Pokud v místnosti pracuje více 
pracovníků současně, pracoviště musí být oddělena plentou.

"Nechceme jednoduché podmínky, v našem oboru s nimi nikdo nepočítá. 
Zasahujeme do zdraví a to vyžaduje vyšší úroveň opatření než třeba v 
kadeřnictví," uvedl provozovatel pražského tetovacího studia Hell, piercer a 
člen představenstva Asociace profesionálních tatérů a piercerů Miloslav Míka. 
K dezinfekci prostoru svého studia bude využívat germicidní lampy, textilní 
pohovky v čekací zóně vyměnil za omyvatelné židle a tým rozdělil na směny 
tak, aby se nepotkávaly. Prodloužil také provozní dobu studia, aby bylo možné 
do celého dne klienty lépe rozložit.

Činnosti, u kterých je narušena kůže, byly zařazeny až do poslední vlny 
uvolňování podnikatelských činností. Studia a salony jsou uzavřené od 14. 
března. Od pondělí mohou lidé ale například na kosmetiku. Kosmetičky musejí 
mít dvojitou ochranu obličeje, tedy roušku a štít, musejí také povinné používat 



rukavice a po každém klientovi je vyměnit a dezinfikovat si ruce. Musejí také 
po každém zákazníkovi dezinfikovat dané místo a použité pomůcky.

4. MZd stanovilo podmínky pro otevření hotelů, bazénů či hradů
15. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo podmínky, za jakých se může 
obnovit další část provozů a služeb zakázaných kvůli pandemii nemoci covid-
19. V pondělí 25. května se mají znovu otevřít například hotely, vnitřní prostory
restaurací, hrady a zámky nebo kempy.

Výběr podmínek pro obnovení provozů a činností od 25. května:

1) Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 
osob. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, kapacita se od 8. června zvýší 
na 500 lidí a od 22. června na 1000.
- nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy
- u vstupu poskytnou pořadatelé návštěvníkům dezinfekci

2) Otevření vnitřních prostorů restaurací, kaváren, barů a dalších provozoven 
stravovacích služeb; povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v
nákupních centrech nad 5000 metrů čtverečních.
- při vstupu zajištění dezinfekce, dezinfekce stolů a židlí před usazením 
zákazníků
- povinnost nošení roušky pro personál i hosty, lidé u stolů ji budou moci 
odložit jen při konzumaci jídla a pití
- v době mezi 23:00 a 06:00 budou provozy uzavřeny, občerstvení budou moci 
v této době prodávat přes výdejové okénko
- provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti 
menší než dva metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny 
restaurace

3) Otevření hotelů, venkovních kempů a dalších ubytovacích zařízení.
- ve všech veřejných prostorách (recepce, konferenční místnosti, snídaňová 
restaurace, restaurace, bar, venkovní a rekreační prostory, chodby, business 
centra, prostory pro úschovy zavazadel, fitness centra atd.) je nutné dodržovat 
pravidlo předepsané vzdálenosti mezi personálem a hosty minimálně dva 
metry
- dezinfekce k dispozici u vchodu, na recepci a na toaletách; zvýšení hygienická
opatření a nutná dezinfekce veřejných prostor včetně například zábradlí, 
madel, dveří či vozíků a povrchu recepčního pultu
- v restauračním provozu bude možné podávat jídlo formou bufetů, měla by u 
nich ale být obsluha nebo by měly nabízet jednoporcová jídla
- pro hosty k dispozici materiály s informacemi o opatřeních a požadavcích



4) Služby budou moci poskytovat alternativní taxislužby.
- ve vozech musí být zajištěna dezinfekce na ruce, doporučené je instalovat 
přepážku mezi zákazníka a řidiče
- řidič i klient musejí používat ochranný prostředek dýchacích cest

5) Otevřou živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing,
permanentní make-up apod.).
- personál i zákazníci mají povinnost nošení roušky
- dezinfekce u vstupu do provozovny
- dezinfekce křesla či lehátka po každém zákazníkovi
- zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, výjimkou je přítomnost 
zákonného zástupce u mladistvých
- bezpečný rozestup dva metry zákazníků v čekárně
- pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá 
pracoviště oddělená plentou

6) Otevření vnitřních prostorů zoologických, botanických a dendrologických 
zahrad a hradů a zámků.
- dodržování odstupů alespoň dva metry, s výjimkou členů domácnosti
- návštěvníci i zaměstnanci jsou povinni používat ochranné prostředky 
dýchacích cest
- návštěvník si u vstupu musí dezinfikovat ruce
- nutné zamezit zbytečnému křížení cest personálu a návštěvníků
- provoz restaurací povolen za podmínek platných pro jiná restaurační zařízení
- doporučován on-line nákup vstupenek

7) Otevření přírodních a umělých koupališť (krytá i nekrytá)
- před vstupem do areálu si návštěvníci musí vydezinfikovat ruce
- povinné nošení roušek, nutné nebudou jen do vody, při cestě k ní nebo při 
pobytu na lehátku či ručníku
- omezení kapacity na deset metrů čtverečních na osobu, povinné jsou 
dvoumetrové rozestupy
- povoleno využívat i sprchy a šatny ob jednu skříňku
- provozovatelé koupališť musí stanovit osobu zodpovědnou za dodržování 
opatření
- nejméně dvakrát až třikrát denně musí provozovatelé dezinfikovat všechna 
zařízení, která návštěvníci používají
- tobogany jsou povoleny, musí se ale dodržet rozestupy 1,5 metru i ve frontě
- zakázané jsou atrakce, kde vzniká aerosol, jako jsou vodopády, divoké řeky 
nebo protiproudy
- kapacita bazénů bude omezena na pět metrů čtverečních na osobu v části 
pro plavce a tři metry čtvereční v části pro neplavce



8) Otevření saun a wellness center.
- povinná dezinfekce rukou před vstupem
- sauny nastaveny na min. 70 stupňů Celsia
- ve vířivkách je třeba kapacitu upravit tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 
metru
- v sauně musí být plocha čtyři metry krychlové na jednoho návštěvníka
- zrušeny jsou saunové ceremoniály, vzniká víření vzduchu
- dočasně jsou zrušeny také ledové studny nebo krystalické ochlazení, kde 
hrozí možnost přenosu nákazy na další zákazníky
- nelze provozovat parní lázně

9) Opět budou povoleny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových 
zařízeních. Nařízení má mírnější a přísnější formu, která bude zavedena podle 
toho, jak se bude dál epidemie nového typu koronaviru v ČR vyvíjet.
- přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude měřit teplota
- návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce
- koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké 
koncentraci cizích osob
- ředitel daného zařízení může s ohledem na provozní možnosti daného 
zařízení možnost návštěv omezit nebo neumožnit
- přísnější forma stanoví pro jednoho klienta jen jednu návštěvu denně na 
nejvýše hodinu
- v přísnějším režimu se musí také návštěva ohlásit v zařízení dopředu a každý 
návštěvník musí být evidován včetně kontaktů

10) Povolení organizovaného tréninku profesionálních i amatérských sportovců
na venkovním i vnitřním sportovišti.
- na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný 
prostředek dýchacích cest
- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na 
dezinfekci rukou
- využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek

5. Návštěvám v nemocnicích a domovech se bude měřit teplota
15. května 2020

Od 25. května budou povoleny návštěvy v nemocnicích, domovech seniorů a 
dalších lůžkových zařízeních. Přijít mohou nejvýše dva dospělí, kterým se bude 
měřit teplota. U lidí v karanténě budou návštěvy dál zakázány. Vyplývá to z 
materiálů pro novináře k dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. 
Návštěvy byly zakázány kvůli riziku šíření nemoci covid-19 v lůžkových 
zařízeních zdravotní a sociální péče od začátku března.



"Bude to dobré i pro psychickou pohodu obyvatel těchto zařízení," řekl ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch. Ředitelé nemocnic nebo sociálních zařízení mají 
možnost si podmínky návštěv sami upravit, podle ministra by je ale dál 
zakazovat neměli. "Na základě epidemiologické situace v dané lokalitě mohou 
zavést i přísnější opatření, ale mělo by to být objektivně zdůvodněno," uvedl 
Vojtěch.

Návštěvy musí mít roušky a dezinfikovat si ruce, budou také dotazováni na 
přítomnost příznaků covidu-19. Při naměřené teplotě nad 37 stupňů Celsia jim 
bude návštěva zakázána.

Pokud je to možné, měli by se se klienti se svými návštěvami setkávat venku 
nebo ve vyčleněných prostorách či na jednolůžkových pokojích. Na 
vícelůžkových pokojích by měla být návštěva od dalších klientů oddělena 
paravánem nebo podobnou zástěnou. Doporučeno je návštěvníkům 
poskytnout návleky na obuv a plášť, pokud je zařízení má.

Nařízení má mírnější a přísnější formu, která bude zavedena podle toho, jak se 
bude dál epidemie nového typu koronaviru v ČR vyvíjet. Přísnější stanoví pro 
jednoho klienta jen jednu návštěvu denně na nejvýše hodinu, přičemž se musí 
dodržovat dvoumetrové rozestupy i mezi klientem a jeho rodinou. Po každé 
návštěvě musí personál prostory dezinfikovat. V přísnějším režimu se musí také
návštěva ohlásit v zařízení dopředu a každý návštěvník musí být evidován 
včetně kontaktů.

Nákaza novým koronavirem se objevila v několika desítkách domovů pro 
seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných nebo podobných zařízeních. Často
v nich onemocněli klienti i personál, mnohde několik desítek lidí. Z obavy před 
zavlečením nákazy v některých zůstávali zaměstnanci izolováni několik týdnů a 
nechodili domů k rodině.

Nemocní klienti, kteří nevyžadovali péči lékaře, zůstávali v objektech v 
karanténě. Bylo jim nutné vyhradit desetinu kapacity a zvláštní personál. 
Zaměstnanci mají povinnost se pravidelně nechat testovat na covid-19. V 
současné době využívají takzvané rychlotesty, které testují z kapky krve 
protilátky, ale nemoc objeví až po několika dnech. Podle ministerstva by se do 
budoucna měli testovat z výtěru z nosohltanu, který sice trvá déle, ale je 
přesnější.

6. V taxi bude dezinfekce, doporučená je ochranná přepážka
15. května 2020

Ve vozech taxi musí být kvůli covidu-19 zajištěna dezinfekce na ruce, 



doporučené je instalovat přepážku mezi zákazníka a řidiče. Řidič i klient musejí 
používat ochranný prostředek dýchacích cest. Vyplývá to z nařízení 
ministerstva zdravotnictví. Alternativní taxislužby mohou jezdit od 25. května, 
klasické s taxamatrem nesměly poskytovat služby jen do konce března.

Povinná je podle epidemiologa Rastislava Maďara, který koordinuje pracovní 
skupinu ministerstva zdravotnictví pro uvolňování přijatých opatření, jenom 
dezinfekce těch částí vozu, kterých se cestující dotýkal, po každém zákazníkovi.
Ostatní opatření ministerstvo doporučuje. "Necháme to na nich. Je možné, že 
sami zákazníci vytvoří tlak tím, že si budou objednávat jenom vozy, které 
budou tyto přepážky mít," řekl Maďar.

Podle provozovatelů už někteří začali tyto průhledné zástěny mezi řidiče a 
zákazníky instalovat. Mezi prvními se podle zjištění ČTK zástěny objevily ve 
vozech pražských taxislužeb Modrý Anděl a Taxi Praha, následoval Bolt a nyní i 
Uber.

Taxislužby se soustředí i na jiná ochranná opatření. Jde například o pravidelné 
dezinfikování a čištění vozů, úpravu platebních systémů či maximálního počtu 
zákazníků na jízdu. Dále vyzývají řidiče k úpravě cirkulace vzduchu pomocí 
klimatizace a k další prevenci.

Koronavirová krize výrazně omezila poptávku po cestování v taxi. Po 
Velikonocích podle provozovatelů začal zájem cestujících postupně růst, 
poptávka je však stále proti normálu slabší. Některé přepravní společnosti se 
proto v uplynulých týdnech přeorientovaly na přepravu zboží, ať už 
objednávek z obchodů, nebo rozvoz nákupu a jídla z restaurací.

7. Vojtěch: Omezení od 18. května nezasahují plošně základní práva
15. května 2020

Omezení provozu či hromadných akcí od pondělí 18. května nezasahují plošně 
do základních lidských práv a svobod, lze je tak stanovit opatřeními 
ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Na dnešní
tiskové konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). 
Kabinet v pondělí schválil, aby byla některá zbývající opatření proti koronaviru 
převedena do této podoby z dosavadního režimu krizových opatření podle 
krizového zákona. Ta by pozbyla platnosti s koncem nouzového stavu, který 
trvá do neděle 17. května.

Kabinet v pondělí souhlasil s tím, aby od pondělí opatření ministerstva 
zdravotnictví dál upravovala provoz škol či omezení konání hromadných akcí. 
"Podle posouzení právníků a ve světle judikatury, kterou respektujeme, je to 
možné," uvedl Vojtěch. Do 25. května, kdy z velké části končí vládní 



harmonogram rozvolňování opatření, tak podle něj budou místo krizových 
opatření stačit ministerská. Doufá ale ve schválení mimořádného zákona s 
dočasnou účinností do konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil.

Vojtěch připomněl dva soudní verdikty, které se vládních a ministerských 
opatření týkaly. V dubnu rozhodl Městský soud v Praze o zrušení čtyř opatření 
resortu, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. 
Kabinet následně musel pravidla přijmout jako krizová opatření. Před týdnem 
jiný senát soudu zamítl žalobu proti mimořádným opatřením o uzavření škol.

Pravomoc regulovat provoz restaurací a ubytovacích zařízení resort výslovně 
má, řekl Vojtěch. "Jsou to věci, které nejsou extenzivním plošným zásadním 
zásahem do základních lidských práv a svobod, jak judikoval soud v rámci 
prvního rozsudku. V tom druhém rozsudku soud říkal, že se shoduje s prvním 
senátem, že pokud jsou to takto extenzivní zásahy, tak není možné postupovat
podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale pokud nikoliv, tak to možné je," 
uvedl.

Doufá současně ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do 
konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil. Ten podpořila vláda minulý 
čtvrtek, ve Sněmovně by se mohl projednat se zkrácenými lhůtami. Omezující 
opatření by podle předpisu mohl resort vydávat po předchozím souhlasu 
vlády. V případě hrozby prodlení by mohl jednat sám, ale pokud by opatření 
vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.

Kabinet po konci nouzového stavu počítá s tím, že do pondělí 25. května 
zůstane omezen provoz vnitřních prostor restaurací či zoologických zahrad, 
zavřena budou ubytovací zařízení či sauny. Vláda v pondělí podpořila, aby 
Vojtěch svým opatřením upravil například nošení roušek na veřejných místech, 
reguloval provoz škol, omezoval provoz hromadných akcí, restaurací či 
ubytovacích služeb.

8. Švédské stoly v hotelech nezmizí, měly by být ale s obsluhou
15. května 2020

V hotelech a dalších ubytovacích zařízeních, které budou moci znovu začít 
fungovat od 25. května, bude možné jídlo dále podávat formou bufetů. Měla 
by u nich ale být obsluha nebo by měly nabízet jednoporcová jídla. V hotelech 
bude nutné dodržovat přísná bezpečnostní a hygienická pravidla. Pro hosty 
budou muset být k dispozici materiály s informacemi o opatřeních a 
požadavcích. Vyplývá to z materiálů ministerstva zdravotnictví.

U bufetové nabídky by měl být informační stojan s vymezením rozestupů nebo
koridoru. Pečivo by mělo být podáváno individuálně, omáčky či dresinky by 



měly být jednoporcové. Stůl musí personál prostřít až po usazení hostů.

Ve veřejných prostorách hotelů a dalších ubytovacích zařízeních, jako jsou 
recepce, chodby či konferenční místnosti, musí být mezi personálem a hosty 
dodržována dvoumetrová vzdálenost. Na recepci se doporučuje instalace 
plexiskla. Pera, tužky, klíče či přístupové karty musejí být po každém použití 
dezinfikovány, případně vyměněny. Provozovatelé mají dát přednost 
bezkontaktnímu elektronickému přihlášení k pobytu.

V pokojích je před ubytováním nového hosta nutné zajistit kromě běžného 
úklidu také dezinfekci vypínačů, klik, ovladačů nebo telefonů. Pokud je použita 
klimatizace, měl by být zvolen režim s omezením recirkulace vzduchu. Stejný 
režim by měl platit pro celé ubytovací zařízení. Žádoucí je také časté větrání 
prostor.

9. Schůze vlády 18. května 2020
15. května 2020

Na programu mimo jiné:
- novela zákona o zpravodajských službách,
- novela nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské 
hodnosti,
- návrh na změnu stavebního zákona,
- návrh dohody mezi ČR a Švýcarskem týkající se sdílení zabraných výnosů a 
majetku z trestné činnosti.

10. V OC nebudou ani po 25. květnu v provozu dětské koutky
15. května 2020

V obchodních centrech nebudou moci ani po 25. květnu, kdy se v nich otevřou
restaurace, fungovat dětské koutky, odpočinkové zóny a další prostory, kde by 
se mohli lidé shlukovat. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních mohla otevřít všechny obchody v
pondělí. Mimo provoz zatím musela zůstat stravovací zařízení. Znovu budou 
moci začít občerstvení pro návštěvníky připravovat od 25. května. 
Provozovatelé obchodních center budou muset dohlížet na dodržování 
povinných rozestupů mezi lidmi a zákaz shlukování. Všichni budou muset 
povinně nosit roušku, s výjimkou konzumace jídla a nápojů.

Obchodní centra jsou již na otevření foodcourtů připravena. Omezila počet 
míst k sezení, aby byly mezi stoly povinné rozestupy. V některých možná 
vzniknou tzv. rodinné stoly. Prostory budou pravidelně dezinfikovány.



Obchodní centra v České republice ročně navštíví 300 milionů lidí. Podle 
společnosti Cushman  Wakefield je v tuzemsku 107 center nad 5000 metrů 
čtverečních, dalších 12 je menších.

11. Akce budou od 25. května pro 300 lidí, od 22. června pro 1000
15. května 2020

Hromadné akce včetně ve vnitřních prostorách budou od 25. května povoleny 
pro nejvýše 300 osob. Pokud bude epidemie dál pod kontrolou, kapacita se od
8. června zvýší na 500 lidí a od 22. června na 1000. Novinářům to dnes řekl 
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Podle epidemiologa Rastislava 
Maďara se budou ještě příští týden hodnotit data o epidemii, zhoršení může 
znamenat i odložení uvolňování naplánovaného na 25. května.

"Ještě před Velikonocemi bychom si netroufli ani uvažovat o tom, že bychom 
mohli pustit tak velké akce," řekl na tiskové konferenci Maďar. Podle něj jsou 
sice povoleny rizikovější provozy, jako jsou šatny, obchodní centra či velké 
akce, lidé je ale navštěvovat nemusí. Nedoporučuje to například rizikovým 
osobám, tedy seniorům nebo chronicky nemocných.

Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a u vstupu do provozoven 
použít dezinfekci. Velké společenské nebo sportovní akce byly zakázány, 
protože podle epidemiologů spolu s cestováním do zahraničí představovaly 
největší riziko šíření nákazy mezi lidmi. Tisícové akce, jako například hudební 
festivaly pod širým nebem, podle dřívějších informací ministerstva v létě 
nebudou.

12. Restaurace a kluby budou od 23:00 zavřené, povinná bude rouška
15. května 2020

Ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení, která se znovu otevřou veřejnosti
25. května, bude platit povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u 
stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. Při dalším pohybu po 
restauraci ji budou muset mít nasazenou. Restaurace, hospody, noční kluby či 
diskotéky budou muset být uzavřeny mezi 23:00 a 06:00. Občerstvení budou 
moci v této době prodávat přes výdejové okénko. Na dnešní tiskové 
konferenci to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Uvnitř hospod, barů a restaurací bude platit zvýšená dezinfekce, stejně jako na 
zahrádkách. Vyplývá to z dnešních informací ministerstva zdravotnictví.

U vstupu do stravovacího zařízení i na zahrádku bude muset být pro hosty 
dezinfekce na ruce. Před usazením nové skupiny hostů bude muset personál 
dezinfikovat stůl a židle. Provozovatelé musí bránit shromaždování lidí a 
dohlížet na dodržování povinného odstupu. Pokud je to možné, odstup by 



měli dodržovat i pracovníci.

Provozovatelé dále musejí bránit přeplnění vnitřních prostor, v případě 
nutnosti mají vytvořit koridor ohraničený například barevnými páskami pro 
pohyb hostů. Upřednostňována by měla být nadále bezkontaktní platba 
namísto hotovostní.

Pro mytí a oplachování nádobí je doporučená teplota vody 60 stupňů Celsia. 
Personál by si měl pravidelně mýt ruce, minimálně jednou za hodinu a 
pokaždé, když bude v kontaktu s přepravními bednami, dokumenty od 
dodavatelů či platebními kartami.

Gastronomické provozy byly od 14. března kvůli zamezení šíření koronaviru 
uzavřeny. Občerstvení mohly prodávat přes výdejní okénka nebo rozvoz. Od 
pondělí mohou hosty obsluhovat na zahrádkách.

13. Lidé budou moci od 25. května na hrady i do zoo
15. května 2020

Lidé budou moci od pondělí 25. května navštěvovat státní hrady a zámky. 
Budou muset nosit roušky a dodržovat rozestupy, což budou muset 
provozovatelé expozic kontrolovat. Lidé by si také měli dopředu koupit na 
internetu časové vstupenky. Obdobné podmínky budou platit pro návštěvníky 
a provoz zoologických a botanických zahrad, jejichž vnitřní prostory se také v 
pondělí otevřou návštěvníkům. Vyplývá to z dnes zveřejněného plánu vlády na 
další etapu rozvolňování opatření zavedených proti šíření koronaviru.

Počet návštěvníků v placených venkovních prostorech památek v jednom dni 
nemá přesáhnout 150 osob na hektar. Provozovatelé památek mají častěji 
dezinfikovat povrchy, personál musí mít zajištěnou dezinfekci i pro sebe. 
Provozovatelé také mají zabránit tomu, aby se lidé více shromažďovali třeba 
před toaletami, automaty, v odpočinkových zónách, na hřištích nebo u 
občerstvení.

Pro vnitřní expozice památek budou platit stejná omezení, jako nyní platí pro 
již otevřená muzea. Lidé tedy mají dodržovat od sebe odstupy dva metry s 
výjimkou rodinných příslušníků. Na jednoho návštěvníka má připadnout plocha
přibližně deset metrů čtverečních, i v interiéru musí být k dispozici dezinfekce a
mají se dezinfikovat plochy, kterých se dotýkají ruce. Povinné je nošení roušek 
a pravidelné větrání, doporučená je ozonizace vzduchu. Pořadatelé také mají 
zajistit, aby se lidé příliš nehromadili, a mohli tak dodržet dvoumetrový 
rozestup.

V zoologických a botanických zahradách se má zamezit tomu, aby se zbytečně 



nekřížily cesty personálu a návštěvníků. Provoz restaurací v těchto zahradách 
bude omezený stejně jako ve všech běžných restauracích.

Vláda dnes také v rámci uvolňování opatření přijatých proti šíření koronaviru 
oznámila, že hromadné akce včetně vnitřních budou po 25. květnu povoleny 
pro nejvýše 300 osob. Bude nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy a užívat 
dezinfekci.

14. Za test na covid-19 zaplatí samoplátci nejvýš 1674 korun
15. května 2020

Ministerstvo zdravotnictví začíná ode dneška regulovat maximální cenu testu 
na covid-19 pro samoplátce a správní úřady. Stát bude nejvýše 1674 korun. Za 
test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři 
jezdící za prací do zahraničí, lidé dosud platili zhruba dva až tři tisíce korun.

Pro cestovní kanceláře je státem regulovaná cena nepřijatelně vysoká, 
prosazovaly pětisetkorunu. Pro některé laboratoře je zase nastavené maximum
nízké a zvažují, zda se jim vyplatí v testování pokračovat. Podle ministerstva 
zdravotnictví se cena odvíjí od částky, kterou platí laboratořím zdravotní 
pojišťovny.

Negativní test na koronavirus má být jednou z podmínek letního cestování do 
zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu
je povinný v Česku. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní 
karantény, kterou by jim stát nehradil. Hranice s Rakouskem a Slovenskem by 
se mohly otevřít během června, konzultace o možném turismu od července 
vede Praha také se Slovinskem, Chorvatskem, Řeckem či Bulharskem. Státy 
jednají o termínech i podmínkách cestování.

V současné době má povolení testovat téměř stovka tuzemských laboratoří. 
Vedle nemocnic, zdravotních ústavů nebo akademických pracovišť jsou mezi 
nimi i desítky soukromých laboratoří. Kapacita je nyní asi 13.000 testů denně, 
laboratoře ve všedních dnech obvykle prověří kolem sedmi až osmi tisíc 
vzorků, o volných dnech asi polovinu.

Pendleři, kteří jezdí za prací do zahraničí, mají povinnost se testovat pravidelně.
Nejdříve byl interval dvoutýdenní, později ho vláda prodloužila na měsíc. 
Testovat formou PCR by se do budoucna měli také zaměstnanci domovů pro 
seniory. Jsou v současné době sice pravidelně vyšetřováni pomocí rychlotestů, 
které ale prvních několik dní od nákazy protilátky neodhalí.

15. Prohlídky pro práce nahradí prohlášení ještě na dalších až 90 dní
13. května 2020



Čestné prohlášení místo lékařské prohlídky do zaměstnání bude prodlouženo 
na 90 dní po skončení nouzového stavu. U rizikovějších prací musí lidé 
prohlídku absolvovat ale už 30 dní po skončení nouzového stavu. Stejně se 
prodlouží platnost i už propadlých pravidelných prohlídek zaměstnanců. 
Vyplývá to z usnesení ministerstva zdravotnictví, které bylo zveřejněno na jeho 
webu.

"Tímto mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví stanoví, že čestná 
prohlášení (...) jsou platná po přechodnou dobu i po ukončení nouzového 
stavu, a to z důvodu, aby zaměstnanci, kteří jsou na jejich základě způsobilí k 
výkonu práce, nepozbyli všichni naráz tuto způsobilost v okamžiku ukončení 
nouzového stavu," píše se v dokumentu.

Vláda 23. března kvůli epidemii nového typu koronaviru stanovila, že lidem, 
kteří nastoupí do práce v době nouzového stavu, nemusí absolvovat pracovně-
lékařskou prohlídku a nahradí ji čestné prohlášení. Sankce nehrozily ani v 
případě, že zaměstnanci skončila platnost periodické lékařské prohlídky. 
Praktickým lékařům měla díky tomu ubýt zbytná práce a do čekáren v době 
epidemie nemířili jinak zdraví lidé.

Za to, aby zaměstnanec nevykonával práci, která mu je zakázaná nebo jejich 
náročnost neodpovídá jeho zdraví a schopnostem, podle nařízení ministerstva 
odpovídá v době bez prohlídky lékaře zaměstnavatel. Jiné řešení, než 
prodloužení platnosti čestných prohlášení a propadlých pravidelných prohlídek
by podle ministerstva nebylo vhodné ani pro praktické lékaře, kteří pracovní 
prohlídky vykonávají.

Jednotlivé profese do kategorií podle rizikovosti rozděluje zákon o ochraně 
veřejného zdraví. Podle serveru Bezpečnost práce jsou práce první kategorie 
takové, kde se neočekává negativní vliv na zdraví, u druhé kategorie pouze 
výjimečně. Ve třetí kategorii práce jsou překračované hygienické limity, ve 
čtvrté hrozí vysoké riziko ohrožení. U prvních dvou platí odložení prohlídek o 
90 dní, u ostatních o 30 dní.

Práce zařazuje po žádosti zaměstnavatele do kategorií krajská hygienická 
stanice. Posuzuje je podle rizikových faktorů jako je například hluk, prašnost, 
teplo, chlad, tlak vzduchu, vystavení chemickým látkám, záření, 
elektromagnetickému poli, vibracím nebo fyzické či psychické zátěži. Zátěžové 
je podle ní také sledování obrazovek nebo třísměnný či nepřetržitý pracovní 
režim.

16. Vláda schválila udělování licencí pro pěstování léčebného konopí
11. května 2020



Vláda schválila návrh novely zákona, která umožní udělování licencí pro 
pěstování léčebného konopí. Pěstitelů bude moci být víc a umožní i vývoz do 
zahraničí. Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr 
zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Změna zákona podle něj také dokončí 
elektronizaci předepisování léků, nově budou elektronické i takzvané recepty s 
modrým pruhem, na které se předepisují opiáty. Zákon by měl podle návrhu 
platit od července 2021.

Systém e-receptů byl spuštěn od roku 2018, každý měsíc je jich vydáno pět 
milionů až 6,5 milionu. "Proti elektronickému receptu byly protesty, ale ukázalo
se, že zejména v době této krize elektronický recept lékaři i pacienti velmi 
ocenili," řekl k tomu ministr. Takzvané recepty s modrým pruhem byly 
poslední, které se předepisovaly na papíru. Jde například o recepty na léky s 
návykovými látkami morfin a fentanyl.

Novela zákona také mění způsob povolování pěstování léčebného konopí v 
ČR. V současné době vypisuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) veřejnou 
zakázku na jediného dodavatele, od kterého pak předem objednaný objem 
konopí vykoupí. Nově bude udělovat licence pro pěstování více dodavatelům.

"Pokud splní podmínky, mohou pěstovat konopí, prodávat ho distributorům 
dodávajících do lékáren, anebo vyvážet," popsal Vojtěch. Firmy musí mít 
certifikát správné výrobní praxe výrobců léčivých látek od SÚKL, povolení k 
zacházení s návykovými látkami od ministerstva zdravotnictví a licenci k 
pěstování do SÚKL.

Podle Vojtěcha by konkurence pěstitelů měla snížit náklady pro systém 
veřejného zdravotního pojištění i pro pacienty. Od letošního roku je léčba 
konopím hrazena z 90 procent z veřejného zdravotního pojištění. Podle 
odhadů z loňského roku by to veřejné zdravotní pojištění mělo stát 450 
milionů korun.

Opoziční Piráti, kteří prosazují omezenou legalizaci konopí, budou navrhovat 
při sněmovním projednávání vládní předlohy zrychlení a zjednodušení 
udělování licencí novým výrobcům. "Stejně tak chceme umožnit hromadnou 
přípravu konopných extraktů," uvedl v tiskové zprávě pirátský poslanec Tomáš 
Vymazal. Extrakt by už podle něho nevyráběla individuálně lékárna, ale přímo 
dodavatel, od něhož by jej mohla i ve větším množství objednat.

V prvním čtvrtletí letošního roku bylo v lékárnách vydáno podle dat Státní 
agentury pro léčebné konopí, kterou zřizuje SÚKL, více než 11,5 kilogramu 
léčebného konopí. Loni to bylo necelých 18 kilogramů za celý rok. Pro pacienty
je dostupné také konopí z dovozu, které statistiky nezahrnují. V prvních třech 



měsících letošního roku ho mělo předepsáno mezi 750 a 800 pacienty každý 
měsíc.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na které nezabírají jiné 
léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, 
rakovinou či AIDS.

17. Lidé nebudou muset od 25. května venku nosit roušky
11. května 2020

Lidé budou moci od 25. května chodit venku za určitých podmínek bez roušky. 
Vláda dnes vzala na vědomí změnu mimořádného opatření ministerstva 
zdravotnictví, řekl na tiskové konferenci ministr Adam Vojtěch (za ANO). Nutné
bude udržovat rozestupy více než dva metry. Už od úterý nebudou muset nosit
roušky logopedi nebo účastníci přijímacích řízení na školách při rozestupu 1,5 
metru a maximálně 15 osobách v místnosti.

Povinnost nosit roušky zůstává pro vnitřní prostory, prostředky veřejné 
dopravy, taxislužby a dále pro vnější prostory v případě, že se alespoň dvě 
osoby nacházejí ve vzdálenosti bližší než dva metry. Netýká se to členů 
domácnosti. "Řešíme v tomto přechodném kroku situace, kdy lidé jsou 
osamoceni někde na procházce, není nikdo v blízké vzdálenosti kolem nich. V 
takových případech nebudou muset nosit roušku, v ostatních ano," řekl 
Vojtěch.

Od úterý 12. května pak ministerstvo přidává do opatření výjimku pro žáky, 
studenty a účastníky vzdělávání, účastníky přijímacích řízení a členů zkušebních
institucí na školách, a také u účastníků státních zkoušek na vysokých školách 
při dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru a maximálně 15 osobách v 
místnosti.

Výjimku ministerstvo přidalo také pro osoby ve vzdělávacích institucích 
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo 
poskytování poradenských služeb při zachování rozestupů minimálně 1,5 
metru. Roušku nemusí mít nově ani pacienti a zdravotničtí pracovníci po dobu 
nezbytně nutnou při poskytování péče. Týká se to například logopedů.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula doplnil, že do budoucna 
vláda uvažuje o dalším rozvolnění povinnosti u specifických profesí v prostoru, 
kde je zvýšená teplota. "Totéž se týká nějakých specifických zdravotních 
indikací," uvedl.

Co se týče povinnosti nosit roušku ve vnitřních prostorách, podle Vojtěcha by 
opatření mělo trvat ještě nějaký čas. "To jsou skutečně rizikové provozy, kde se



setkává velký počet lidí nablízko," řekl ministr v souvislosti s MHD nebo 
obchody.

Nařízení zakrývat si dýchací cesty bylo zavedeno 19. března. Použít je možné 
třeba roušku, respirátor, ústenku, ale také šálu nebo šátek, který brání šíření 
kapének od nositele, před případnou nákazou ho ale neochrání. Výjimku v 
nošení už mají například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, 
řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v 
jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci 
provádějící autorské dílo.

18. Rodinnou firmou bude i ta, kde je většina členů rodiny zaměstnaná
11. května 2020

Mezi rodinné firmy budou patřit i ty, které vlastní jeden člen rodiny, jenž je 
zároveň jediným statutárním zástupcem, a další členové rodiny jsou ve firmě 
zaměstnáni. Vláda dnes schválila změnu, kterou upravuje definici rodinné firmy
přijatou loni v květnu. Podle ministerstva průmyslu a obchodu přibývá žádostí 
takových firem do Registru rodinných podniků ČR. Dosud ale nesplňovaly 
stanovenou definici. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl 
vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost. 
"Platilo to, že za rodinnou firmu se považuje tehdy, pokud je nadpoloviční 
počet společníků tvořen členy jedné rodiny, nebo je alespoň jeden člen rodiny 
členem jejího statutárního orgánu, případně ve které členové jedné rodiny 
vykonávají přímo nebo nepřímo většinu hlasovacích práv," uvedl Havlíček.

V registru je podle předkládací zprávy k úpravě definice přihlášeno 150 
rodinných firem, zhruba u 50 je registrace odložena z důvodu, že nesplňovaly 
danou definici.

Ustanovení definice se podle Havlíčka projevilo ve spuštění programů na 
podporu rodinného podnikání i ve smyslu úvěrování. Českomoravská záruční a
rozvojová banka podle něj od března připravila sadu programů pro rodinné 
firmy.

19. Vláda posunula přípravu rozpočtu na příští rok
11. května 2020

Přípravu státního rozpočtu na příští rok vláda dnes upravila. Přijala návrh 
zákona, podle kterého konečný návrh o státním rozpočtu na rok 2021 bude 
vládě ke schválení předložen koncem září a Poslanecké sněmovně do konce 
října. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Podle 
dosavadních rozpočtových pravidel by vláda měla finální verzi návrhu rozpočtu



dostat do konce srpna a Sněmovna do konce září. Obdobně byla kvůli 
povodním posunuta příprava rozpočtu na rok 2003 v roce 2002, uvedla na 
tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (za 
ANO).

Zároveň ministerstvo nebude podle ministryně vládě předkládat tzv. 
předběžný návrh rozpočtu na příští rok. Ten by měla vláda za standardních 
okolností dostat od úřadu do konce května a schválit do konce června. "V tuto 
chvíli by to bylo velmi nepřesný předběžný rozpočet, který by neodpovídal 
realitě," uvedla ministryně. Zákon by měla Sněmovna podle Schillerové 
projednat ve stavu legislativní nouze.

"Úprava rozpočtového procesu na rok 2021 proto počítá s tím, že intenzivní 
příprava konkrétní podoby zákona o státním rozpočtu bude zahájena poté, co 
ministerstvo financí 10. srpna zaktualizuje makroekonomickou predikci a 
predikci příjmů. Pro řádný průběh následujících kroků a zajištění dostatečného 
prostoru pro jednotlivé kapitoly, bude harmonogram prací posunut o jeden 
měsíc," uvedlo ministerstvo.

Konečná makroekonomická prognóza a odhad příjmů rozhodný pro sestavení 
státního rozpočtu bude podle MF ještě aktualizován v polovině září poté, co 
Český statistický úřad na začátku září zveřejní údaje o vývoji české ekonomiky v
první polovině roku.

Zároveň podle návrhu bude muset MF při stanovení celkových výdajů na roky 
2021 až 2023, které jsou rovněž součástí rozpočtové dokumentace, 
přihlédnout k očekávanému makroekonomickému vývoji.

Změnou tak MF podle svého vyjádření reaguje na současný těžko 
předvídatelný vývoj ekonomiky, kdy jednotlivé předpovědi vyžadují mnohem 
častější aktualizace. "Aktuální praxe, kdy by již nyní měla naplno běžet příprava
státního rozpočtu České republiky na příští rok, by proto představovala 
neodpovídající formalistickou zátěž a opakované předělávání rozpočtu. Zcela 
nepochybně totiž bude v létě a na podzim docházet k zásadním úpravám 
predikcí, které jsou určující pro reálné stanovení příjmů a výdajů státního 
rozpočtu," uvedl úřad.

Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek 
rozpočtu na 300 miliard korun. Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že deficit 300 
miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření 
stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat. Původní plány před propuknutím 
pandemie počítaly se schodkem rozpočtu 40 miliard korun.



Podle ekonomů dubnové údaje naznačují, že schodek rozpočtu na celý letošní 
rok bude třeba ještě zvýšit. Letos ke konci dubna schodek státního rozpočtu 
stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun.

Nejvyšší deficit doposud měl za celý rok rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům 
světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

V nejnovější dubnové makroekonomické prognóze očekává letos ministerstvo 
financí pokles české ekonomiky o 5,6 procenta. Příští rok by měla podle úřadu 
ekonomika vykázat růst o 3,1 procenta.

Česká národní banka v nové prognóze z minulého týdne očekává letos pokles 
ekonomiky o osm procent. Příští rok by ekonomika měla stoupnout o čtyři 
procenta. I přes obnovní růstu se ale ekonomika do konce příštího roku podle 
ČNB nedostane na úroveň před pandemií koronaviru.

20. Vláda schválila novelu zdražující drobné zásilky z Číny
11. května 2020

Drobné zboží, které si Češi objednávají z čínských i dalších e-shopů mimo EU, v
příštím roce zřejmě zdraží. Počítá s tím novela zákona, kterou dnes schválila 
vláda. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Norma 
reaguje na nové předpisy EU týkající se přeshraničního elektronického 
obchodu. Podle nich bude mimo jiné od roku 2021 zrušeno osvobození od 
DPH při dovozu malých zásilek s hodnotou pod 22 eur (zhruba 550 korun). 
Opatření EU má za cíl přinést z výběru DPH až sedm miliard eur a zároveň 
narovnat podnikatelské prostředí.

"Firmy z České republiky i dalších zemí Evropské unie musejí jako plátci 
odvádět DPH bez ohledu na to, kolik prodávané zboží stojí. Naopak firmy ze 
třetích zemí si díky osvobození od DPH mohou dovolit to stejné zboží prodat 
za výrazně nižší cenu a mají tak oproti těm evropským velkou konkurenční 
výhodu," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zboží z čínských e-shopů tak od ledna 2021 zdraží i o více než sto procent, 
uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Například zboží za deset eur, tedy 
270 Kč, bude nově podléhat DPH. To činí asi 57 korun, zákazník by tedy nově 
platil 327 korun. Konec osvobození od DPH ale znamená, že na všechny zásilky
včetně těch drobných se bude vztahovat i celní deklarace a bude se vybírat 
DPH a poplatek za ní.

Do EU ročně dorazí z čínských e-shopů přes 150 milionů malých zásilek 
osvobozených od DPH. Podle údajů České pošty počet takových drobných 
zásilek v ČR stoupá. Loni jich bylo 28 milionů, předloni 25 milionů.



Podle experta na DPH z poradenské společnosti BDO Petra Vondraše současná
situace nabádá k umělému podhodnocování zboží a podvodům v odvodech 
DPH. Jejich výši Evropská komise odhaduje na pět miliard eur ročně. Podle něj 
lze očekávat, že si budou čínské společnosti ve větší míře pronajímat sklady v 
EU a z nich dodávat zboží.

Osvobození od DPH pro malé zásilky v hodnotě pod 22 eur bude od 1. ledna 
2021 zrušeno v celé Evropské unii, a to na základě daňových balíčků týkajících 
se přeshraničního elektronického obchodu, které schválila Rada EU v prosinci 
2017 a v listopadu 2019. Tyto balíčky dnes schválená novela zavádí do českého
právního řádu.

Novela dále rozšiřuje působnost zvláštního režimu jednoho správního místa 
pro výběr DPH, a to i na prodej zboží na dálku a na poskytování všech 
přeshraničních služeb konečným příjemcům v rámci EU. Díky němu plátcům 
odpadá administrativa spojená s nutností se registrovat k DPH a plnit 
povinnosti v každém členském státě, v němž obchodník prodává zboží nebo 
poskytuje služby.

Takovým obchodníkům bude nově stačit registrovat se a online portálu a jeho 
prostřednictvím podávat daňová přiznání a platit DPH za plnění v jiných 
členských státech EU. Podnik uskutečňující přeshraniční internetový prodej 
zboží nebo digitálních služeb do 10.000 eur ročně přitom bude moci 
uplatňovat pravidla pro DPH používaná ve své domovské zemi.
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