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Aktualizace přijatých mimořádných a krizových opatření
Přehled nových výjimek z přijatých mimořádných a krizových opatření k řešení nouzového stavu vyhlášené v souvislosti s výskytem koronaviru na území České
republiky. Stav k 26. 3. 2020, 20:00
Výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb
od 27. 3. do 1. 4. 2020 6:00 se rozšiřuje kruh výjimek ze zákazu

maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.
Nové výjimky:
• zámečnictví a servis dalších výrobků pro domácnost
• opravy, údržba a instalace strojů a zařízení pro domácnost
• provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků včetně ukládání lidských ostatků do
uren
• myčky automobilů
Stávající výjimky:
• prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží
• lékárny a výdejny zdravotnických prostředků
• prodejny pohonných hmot, paliv
• prodejny malých domácích zvířat, krmiv a dalších potřeb pro zvířata
• prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží
• prodejny novin, časopisů, tabákových výrobků
• prádelny a čistírny
• opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob
• odtah a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích
• prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím
• provozovny umožňující vyzvednutí zásilky od třetí strany
• prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby
• pokladní prodej jízdenek
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• lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň z části z veřejného zdravotního pojištění
• provozování pohřební služby
• květinářství
• provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýza ve stavebnictví
• prodej textilního materiálu a textilní galanterie
• servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
• realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
pokud prodej uvedeného zboží nebo služby představuje převážnou část činnosti dané provozovny.
Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.
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