Usnesení vlády ze dne 26.10.2020
UV č. 1102 z 26. 10. 2020 vyhlášené pod č. 431/2020 Sb. (od 28.10. 00:00 hod. do 3.11. 23:59 hod.)
Vláda zakazuje:
- volný pohyb osob na území ČR v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkami,
- volný pohyb osob na území ČR v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkami.
Vláda nařizuje:
- omezení pohybu na veřejně přístupných místech,
- omezení kontaktů s jinými osobami,
- pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob s výjimkami,
- zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat.
Vláda omezuje:
- shromažďování podle zákona o právu shromažďovacím (max. 100 účastníků, další podmínky).
Vláda doporučuje:
- zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno, dále omezit výkon prací, které nejsou
významné,
- odstup osob ve veřejných prostorách min. 2 m.,
- využívat bezhotovostní platební styk,
- omezení přímého kontaktu pro vybraná povolání.
Vláda určuje:
- MZ k stanovení hygienicko-epidemiologických podmínek pro hromadné akce, které jsou povoleny
v důležitém státním zájmu konat.
Tímto UV zrušeno UV č. 1078 z 21. 10. vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.

UV č. 1103 z 26. 10. 2020 vyhlášené pod č. 432/2020 Sb. (od 28.10. 00:00 hod. do 3.11. 23:59 hod.)
Zákaz:
- maloobchodní prodej a poskytování služeb s výjimkami,
- přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb s výjimkami,
- prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center (přes 5.000 m2),
- další akce (koncerty atd., společný zpěv s výjimkami, poutě, kongresy, vzdělávací akce, veletrhy,
herny, kasina a sázkové kanceláře, provoz a používání vnitřních sportovišť s výjimkami, provoz
umělých koupališť, zoologické a botanické zahrady, muzea, galerie atd.),
- poskytování ubytovacích služeb s výjimkami,
- pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
- prodej na tržištích apod. s výjimkami,
- maloobchodní prodej v neděli po celý den, v ostatní dny v čase mezi 20:00 až 04:59 s výjimkami.
Omezení:
- provozu provozoven stravovacích služeb,
- provozu hudebních a podobných klubů,
- činnost nákupních center (více jak 5.000 m2),
- provozu poskytovatelů lázeňské léčebné rehabilitační péče,
- provozu květinářství,
- provozu farmářských trhů.
Nařízení:
- dodržování určitých pravidel pro maloobchodní prodejny a poskytování služeb, kterým byla udělena
výjimka.
Tímto UV zrušeno UV č. 1079 z 21. 10. vyhlášené pod č. 425/2020 Sb.

