HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ
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Pondělí

20. dubna
- Řemesla s provozovnou
- Farmářské trhy
- Autobazary a autosalóny
- Venkovní tréninkové aktivity
		 profesionálních sportovců
		 s vyloučením veřejnosti
		 v menších skupinách za přesně
		 definovaných podmínek
		 (sportovci s profesionální
		 smlouvou, vrcholoví sportovci 		
		 MO – AČR a MV ČR)

- Svatby do 10 osob		
za specifických hygienických 		
podmínek
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Pondělí

27. dubna
- Provozovny do 2 500 m2
		 (včetně turistických
		 informačních center),
		 pokud nejsou v nákupních
		 centrech nad 5 000 m2
		 (netýká se provozoven,
		 které budou otevírány
		 v dalších etapách)
- Autoškoly
- Posilovny a fitness centra
		 bez využití zázemí
		 (sprchy, šatny)
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Pondělí

11. května
- Všechny provozovny v nákupních centrech*
- Provozovny nad 2 500 m2, které nejsou
		 v nákupních centrech

Pondělí

25. května
- Restaurace, hospody, bufety,
kavárny, vinotéky, pivotéky
		 (vnitřní prostory)

- Restaurace, hospody, bufety,kavárny,
		 vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní
		 okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

- Hotely, venkovní kempy
		 a další ubytovací zařízení
		 (včetně jejich restaurací a kaváren)

- Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry,
		 solária, kosmetické, masérské, regenerační
		 nebo rekondiční služby

- Taxislužby (dosud nepovolené)

- Muzea, galerie a výstavní síně
- Zámky, hrady, skanzeny(venkovní prostory)

- Bohoslužby do 15 osob
		 za přesně definovaných
		 podmínek
		 (povoleno již od 24. 4. 2020)

- Organizovaný trénink profesionálních
		 i amatérských sportovců s účastí nejvýše
		 100 osob (venkovní i vnitřní sportoviště)

- Knihovny

- Divadla, kina a ostatní kulturní aktivity
do 100 osob

- Zoologické, botanické
		 a dendrologické zahrady		
		 (venkovní prostory)
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- Bohoslužby do 100 osob

- Kulturní, společenské, sportovní akce
do 100 osob

- Živnosti, při kterých je porušována
		 integrita kůže (tetování, piercing)
- Zámky, hrady za přesně
		 definovaných podmínek
- Zotavovací akce apod. pro děti
		 do 15 let věku
- Další včetně opatření
		 v cestovním ruchu
- Zoologické, botanické
		 a dendrologické zahrady
		 (včetně vnitřních prostor)

- Svatby do 100 osob za specifických
		 hygienických podmínek
Ostatní činnosti budou povoleny následně během června dle aktuální epidemiologické situace
* V případě pozitivní epidemiologické situace a specifických hygienických podmínek

