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Vláda rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1.
dubna, schválila také další kroky na podporu zaměstnavatelů
Omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti bude platit nejméně do 1. dubna 2020 do 6
hodin ráno. O prodloužení mimořádného opatření proti šíření koronaviru rozhodla v pondělí 23.
března 2020 vláda. Ministři během videokonference schválili také další protikrizová opatření na
podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ. Poslanecké sněmovně vláda předloží ke schválení
nový schodek státního rozpočtu na letošní rok ve výši 200 miliard korun.
Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na
výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice
rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno. Ke stejnému datu byla
prodloužena i všechna další dosud platná mimořádná opatření, kterými je například omezen až
na přesně stanovené výjimky maloobchodní prodej a prodej služeb, zakázána přítomnost
veřejnosti v restauracích, omezen provoz úřadů či zrušeno placení v modrých parkovacích
zónách.
Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů
průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března se zákaz
vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8.00 do 10.00 hodin, přičemž nově bude
platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto
sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.
Vláda ve stavu legislativní nouze připravila a schválila několik mimořádných legislativních
norem, které předloží ke zrychlenému řízení Parlamentu ČR. Ministerstvo financí vypracovalo
návrh novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na
předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc
české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40
miliard na 200 miliard korun. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva financí na
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim37959.
Vláda do Parlamentu předloží také návrh zákona, kterým osobám samostatně výdělečně činným
na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů
se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně
započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a
sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-castpovinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada.
Podobně mají být živnostníkům mimořádnou novelou zákona o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění.
Poslanci na zítřejším mimořádném zasedání sněmovny dostanou k projednání také návrh
zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu. Vláda v něm navrhuje odložení spuštění závěrečné fáze elektronické
evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro
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podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji,
certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.
Vláda přijala také tzv. liberační balíček, jímž podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout
červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného
působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z
nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Shrnutí úlev v daňové oblasti přináší tisková zpráva
Ministestva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danoveoblasti-se-rozsiri-37943.
Do Parlamentu zamíří i návrh na odložení a změnu v organizaci státní maturitní zkoušky a
jednotných přijímacích zkoušek na střední školy, který připravilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Jednotná přijímací zkouška má být pouze jednokolová a proběhne
v horizontu nejméně čtrnácti dnů po skončení zákazu školní docházky. Státní část maturit se
letos má omezit pouze na didaktické testy, tedy bez písemných prací z českého a cizího jazyka,
přičemž jejich výsledky bude mimořádně vyhodnocovat přímo dotčená škola. Podrobnosti
v tiskové zprávě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-amaturitni.
Ministři odsouhlasili také další kroky v rámci programu Antivirus Ministerstva práce a
sociálních věcí. Nově dostanou od státu finanční kompenzaci i zaměstnavatelé, kterým současná
situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u
významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti
nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích
výrobcích či službách. Přesnější informace o schválených podmínkách pomoc naleznete
v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podporafirem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove.
Ministři schválili také pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Opatření
umožní například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a
garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní
financování. Ministerstvo zemědělství přeložilo vládě rovněž návrh opatření v sektoru
zemědělství, potravinářství a lesnictví, s cílem minimalizovat dopady pandemie koronaviru na
celý sektor a na celou společnost. Navržené kroky, jako navýšení národních zdrojů v Programu
rozvoje venkova či maximální využití evropských dotací na snižování dopadů koronavirové krize,
mají za cíl udržet rostlinnou i živočišnou výrobu na takové úrovni, aby nedošlo k fatálním
dopadům na české producenty. Více v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství na
http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musimeudrzet-chod.html.
Vláda se zabývala opět rovněž problematikou přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů.
Dosavadní nastavení jejich režimu se totiž stalo předmětem četné kritiky ze strany starostů a
hejtmanů dotčených obcí a krajů, protože pendleři pracujících v rizikových oblastech po návratu
do ČR často nedbali nařízených přísných omezení pohybu. Ministři proto schválili další změnu
režimu, a to tak, že zaměstnanci pracující v blízkém přeshraničí se po návratu do ČR budou
muset automaticky podrobit čtrnáctidenní karanténě.
V praxi to znamená, že si zájemci o tuto práci budou muset v místě zaměstnání najít dočasné
ubytování. Toto opatření se zatím nebude týkat osob pracujících na Slovensku a v Polsku, kde
není tak kritická epidemiologická situace jako v Německu a Rakousku.
Vláda také na podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi rozhodla od 24. března do
odvolání zrušit poplatky za odesílání datových zpráv. Potřebné informace naleznete na
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.
Vláda také odsouhlasila rozhodnutí ministra zdravotnictví zrušit zákaz přímých mezinárodních
letů z Korejské republiky na všechna česká letiště, protože tento zákaz pozbyl smyslu poté, co
byl 13. března 2020 přijat plošný zákaz vstupu všech cizinců na území ČR. Ministři schválili i
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navýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců krajských hygienických stanic a
Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby jim mohly být adekvátně proplaceny přesčasy.
Vytištěno: 24.března 2020 v 10.15
Vláda ČR (c) 2009 - 2014
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