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K holiči příští týden,
obchody čekají
Od nadcházejícího pondělí se uvolňují služby spojené s péčí o tělo. O prodejnách vláda rozhodne ve čtvrtek
MAGD ALÉ NA LANG O VÁ
PRAHA Nejdříve se po lockdownu

zkrášlíme, teprve pak můžeme do
obchodů. Vládní rozhodnutí o postupném uvolňování podnikání
jako by se řídilo touto mantrou.
Od pondělí se totiž s jistotou
otevřou služby „péče o tělo“: třeba kadeřnictví či kosmetika. Obchody musejí ještě počkat, rozhodne, jestli počet nově nakažených covidem za týden klesne na

sto případů v přepočtu na sto tisíc
obyvatel.
Teď nové nákazy dosahují hodnoty 163. Konečný verdikt nad
otevřením maloobchodu vynese
vláda ve čtvrtek podle aktuálních
pandemických ukazatelů.
„Od 3. května definitivně uvolňujeme holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby.
Dále péči o zvířata či lázeňskou léčebně-rehabilitační péči,“ informo-

K holiči s testem
PCR platí 7 dní
Antigenní 3 dny
Dovnitř vpustí i očkované
či vyléčené z covidu
val ministr průmyslu a obchodu
Karel Havlíček (za ANO) o včerejším rozhodnutí kabinetu.
Kadeřnictví a jiné uvolněné
služby budou fungovat v režimu

„jeden na jednoho“ a za přísných
protiepidemických podmínek. Respirátor je samozřejmostí a zákazníci musejí mít navíc i negativní
test na covid.
Počítá se jen PCR test nebo takový antigenní, k němuž člověk
dostane oficiální potvrzení o výsledku. Samoodběrové sety, které
lze koupit v lékárně či supermarketu, nepostačí. „Lze využít i oficiální potvrzení z práce, v některých podnicích se provádí antigen-

ní testy s tzv. asistovaným odběrem, je u toho zdravotník, který
potvrzení vydá, musí to jít přes
pojišťovnu,“ řekl LN Havlíček.
PCR test bude platit sedm dní,
antigenní z odběrového centra tři
dny. Vedle testů funguje jako propustka také kompletní očkování.
„Přístup mají i ti, kdo covid prodělali v posledních 90 dnech,“ řekl
včera ministr zdravotnictví Petr
Arenberger (za ANO).
Pokračování na straně 3
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Ruská hrozba pro
českou armádu
Nynější diplomatická roztržka mezi
Prahou a Moskvou má rozměr,
který přidělává vrásky velitelům
generálního štábu. Armáda má
totiž stále ve výzbroji původem
ruskou techniku, která se bez
náhradních dílů z východní
mocnosti neobejde.
strana 2

Pandemie koronaviru má další
vedlejší efekt. Českem se už delší
dobu šíří doslova boom karavanů.
Trendu se snaží přizpůsobit
i turisticky vyhledávané lokality,
které se chystají na nápor výletníků
a budují parkovací místa
pro karavany.
strana 7

MICH AL BE RN ÁT H

ROZHOVOR s J. Kyselou strana 2

Na zesnulého uznávaného vědce,
mladšího bratra prvního
polistopadového prezidenta Václava
Havla, vzpomínají spisovatel
a filozof Eugen Brikcius spolu
s překladatelem a redaktorem
Tomášem Vrbou.
strana 9

Česko, ráj karavanů

Kysela: Zeman
si asi špatně
přečetl ústavu
pomalu pokukují po možnosti
rozpustit sněmovnu, v níž ANO
a ČSSD bez podpory komunistů
ztratily většinu, prezident Miloš
Zeman tvrdí, že si může vybrat,
zda dolní komoru skutečně rozpustí, či nikoliv.
To se však nesetkalo s přílišným pochopením mezi ústavními právníky, kteří jsou přesvědčeni o opaku. Pokud se na tom
shodne 120 poslanců, Zeman
sněmovnu rozpustit musí. „Nepanují o tom prakticky žádné pochybnosti,“ uvedl ústavní právník Jan Wintr.
Klíčovou roli hraje ústavní
článek 35. Hovoří o scénářích,
kdy hlava státu sněmovnu rozpustit může, ale nemusí. Jenže
v roce 2009 do něj přibyla nová
varianta, v níž se sněmovna rozpustí sama a prezident jejímu
přání vyhoví. Tedy musí.
Dle ústavně-právního experta
Jana Kysely je právě 12 let stará
úprava důvodem Zemanových
výroků. Prezident se podle něj
prostě spletl. „Aniž bych ho chtěl
hájit, myslím, že šlo o čistou prezidentovu neznalost,“ uvedl právník v rozhovoru pro LN.
Kdyby Zeman výzvě sněmovny k rozpuštění nevyhověl, porušil by dle Kysely hrubým způsobem ústavní pořádek a zřejmě by
skončil u Ústavního soudu. Ten
by rozhodl do pár dnů. Na konci
procesu by země mohla být bez
prezidenta.

„Vědoucí básník“
Ivan Havel

S L OU PEK L N

Číslo hovoří
ZBYNĚK PETRÁČEK

P
Cenzurovaná vítězka Oscarů. Snímek Země nomádů je podle americké Akademie filmových umění a věd nejlepším filmem loňského roku.

Jeho režisérka Chloé Zhaová se raduje z Oscara, avšak Čína, odkud pochází, zprávy o jejím triumfu cenzuruje. Více o Oscarech čtěte na straně 6 FOTO PROFIMEDIA

Za zábavou už jen s QR kódem
„Vstupenka“ do obchodů či kin bude pro očkované, testované i vyléčené z covidu
E L I Š KA NO V Á
PRAHA Největší zklamání náctile-

tého, který ještě nepřekročil osmnáctku a chce si dát pivo, je, když
se ho hospodský zeptá na občanku. Covid přinese ještě další
doptávání. Nejen hospodský se
bude muset zajímat i o to, jak je
na tom člověk s covidem. Byl očkován, testován, nebo už nemoc
prodělal? To vše by mělo být
„vstupenkou“ za zábavou či službami. Stát kvůli tomu vyvíjí elek-

tronickou průkazku, jíž by se lidé
prokazovali při návštěvě restaurace, kina nebo třeba kadeřnictví.
„Do konce příštího týdne chceme mít na Očkovacím portále občana dostupný QR kód k testům.
Už nyní je tam zanesené očkování, měla by tedy přibýt informace
o testu, případně o tom, zda člověk už nemoc prodělal,“ uvedl
pro LN vládní zmocněnec pro IT
Vladimír Dzurilla.
Očkovací portál je na stránkách
Očko.úzis.cz a už dnes se přes něj

lidé přihlašují na vakcinaci. Kódem získaným na portálu by se člověk po očkování, testu či prodělaném covidu prokazoval tam, kde je
to potřeba. Kód by přitom mohl
mít jak digitálně v mobilu či tabletu, tak i vytištěný na papíře.
Na stránky se může přihlásit každý, stačí mu občanský průkaz, datová schránka nebo účet u jedné
z bank na českém trhu.
Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO)
by ověřovací kód měl pro testova-

né začít fungovat počátkem května, pro vyléčené z covidu v průběhu stejného měsíce.
A jak to bude u těch, kdo mají
kontrolovat? Tuhle část si vzala
na svoje bedra Hospodářská komora, která vyvinula aplikaci se
čtečkou, jež by měla QR kód naskenovat. Mezi prvními by mohli
aplikaci začít využívat kadeřníci,
kosmetičky a další, jejichž služby
se mají otevřít už 3. května.
Pokračování na straně 3
Poznámka k tématu na straně 8

arta Chcípl PES by mohla po včerejší tiskovce
vlády slavit. Ona jistě slavit nebude, protože jí jde o otevření společnosti bez přímé vazby na epidemická čísla. Ale kdyby šlo o to, čím se Protiepidemický systém (PES) v očích veřejnosti znevěrohodnil, slavit
by mohla. Tedy pokud se slova
ministra zdravotnictví naplní.
Jestliže je Petr Arenberger
myslel vážně, rozvolnění se
bude opírat o čísla. Nemluvil ve
stylu „v pondělí otevřeme to
a to“, ale ve stylu „upřesníme to
ve čtvrtek podle čísel“. Myšleno
podle incidence, vývoje počtu
nově nakažených, ne podle tlaků
na vstřícnost mířící k tomu
či onomu svátku, jak tomu bylo
loni před Vánoci.
Systém PES nemusel být vůbec špatný. Nabízel čísla, mapy
i zpětná srovnání. Ale v praxi
mu scházelo to, čemu mazáci
na vojně říkali „Číslo hovoří“.
Rozuměj: já už to mám za tak
málo dnů, že mám navrch. I teď
by mělo „číslo hovořit“. Ve stylu incidence je už tak nízká, natolik se blíží stanovené hodnotě, že přistoupíme k dalšímu kroku
rozvolňování. Uvidíme,
jak to bude
fungovat
v praxi.
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K holiči v pondělí, obchody čekají
Dokončení ze strany 1

U psích salonů či jiných služeb
péče o zvířata není potřeba test na
covid, neboť tam nedochází k úzkému kontaktu mezi páníčkem
a zvířecím holičem. „Testy dávají smysl u tělových služeb, do psího salonu majitel zvíře jen přivede,“ řekl k tomu Havlíček.
Co se týče lázní, do nich budou
moci odjet samoplátci, v první
fázi se to ale bude týkat jen lidí,
kteří již covid prodělali. Vláda se
tím mimo jiné brání zahlcení lázeňských provozů zájemci.
Ministr zdravotnictví Arenberger byl včera už před jednáním
vlády skeptický k tomu, že se do
pondělí podaří docílit kýžené hranice nových nakažených na 100 tisíc obyvatel. Naznačil, že ji Česko dosáhne spíše až koncem
příštího týdne, jak ukazují epidemické modely.
Prodejci: Nespravedlivé
Vláda minulý čtvrtek schválila
šestibodový balík rozvolnění (viz
grafika), podle kterého vrací Česko do normálu.
Pravidla pro rozvolnění jsou
dle prezidenta Svazu obchodu
a cestovního ruchu Tomáše Prouzy neférová. „Výroky pana ministra Arenbergera mě překvapují.
Provoz obchodů, u nichž se nikdy
neprokázalo, že by byly zdrojem
nákazy, podmiňuje nějakým výsledkem, naopak například u masáží žádná podmínka není a jsou
mnohem rizikovější,“ postěžoval
si včera Prouza.
Šéf svazu uvedl, že pokud
chce vláda něco otevřít, měla by
začít obchody. Prodejci jsou podle něj připraveni dodržovat veškerá hygienická a bezpečnostní
pravidla. Navíc už dříve prokázali, že jsou schopni chránit zákazníky i personál. Pokračující nejistota o termínu obnovení provozu
přitom stupňuje u majitelů prodejen už tak silnou depresi. „Umím
si představit, že by někteří obchodníci mohli za této situace
přes zákaz prodejny otevřít,“
řekl Prouza.

Balíčky pro návrat zpět do normálního života
balíček 1

balíček 2

balíček 3

balíček 4

Školy
■ Praktická výuka
na SŠ a v posledních
ročnících VŠ
■ Mateřské školy
(dle regionů, kde to
situace dovoluje)

Školy
■ Druhé stupně ZŠ
(rotačně, dle
regionů)

Školy
■ Praktická výuka
na VŠ

Obchod a služby

Obchod a služby

■ Zahrádky restau-

■ Interiéry restau-

od 12. 4. 2021,
zde je další fáze 26. 4.

Obchod a služby
■ Papírnictví a pro-

dejny s dětským
oblečením a obuví
(již proběhlo)
■ Zoologické
a botanické zahrady
v omezeném režimu
(již proběhlo)
■ Venkovní trhy
– pouze potraviny
(již proběhlo)
Volný čas
■ Venkovní prostory
muzeí a expozic
* pouze bude-li
celostátní incidence
<100/100tis týdně
** pouze v krajích
s incidencí
<100/100tis týdně

od 3. 5. (nebudou-li známky
zhoršování epidemie)

Obchod a služby
■ Služby péče o tělo
v režimu 1:1 (oba negativní test, ochrana
dýchacích cest, s vyloučením činností,
při nichž dochází
k narušení kůže)
■ Provozovny péče
o zvířata
■ Dosud uzavřený
maloobchod *
■ Venkovní trhy *
(veškerý sortiment)
■ Lázně – zdravotní
péče samoplátci
– pouze post-Covid
(ne krátkodobé
pobyty)

Podle epidemické situace
(<100/100 tis týdně za 7 dnů)

Obchod a služby
■ Ostatní služby
s ochranou
dýchacích cest
a s omezením
Volný čas
■ Svatby a pohřby
(navýšení počtu
účastníků venku
na 30 osob)

Podle epidemické situace
(<75/100 tis týdně za 7 dnů)

rací

■ Hotely a penziony

max 25 % kapacity
s testem (vyloučením nočních akcí)

Volný čas
■ Divadla, koncerty
venku
■ Hrady a zámky
■ Sport venku
ve skupinách
20 osob (mimo
vnitřních prostor)
■ Sport uvnitř
(režim 1:1 s testem)
■ Sport s diváky
s omezením
■ Svatby a pohřby
(uvnitř 30 osob,
venku 50 osob)

balíček 5

Podle epidemické situace
(<50/100 tis týdně za 7 dnů)

rací s testem
Volný čas

balíček 6

Podle epidemické situace
(<25/100 tis týdně za 7 dnů)
■ Ochrana
dýchacích cest
a další opatření
budou upřesněna

■ Bazény, sauny,

wellness
s testem
■ Divadla
a koncerty
uvnitř
s omezeními
■ Kina
s omezením
a testem
■ Sport uvnitř
s testem
■ Svatby a pohřby
(uvnitř 100 osob,
venku 250 osob)

Volný čas
■ Galerie, muzea
a památky **
(bez skupinových
prohlídek)

Vzdorovat tímto způsobem by
mohli členové Retailové asociace, která už dříve uvedla, že je
k uskutečnění tohoto kroku připravena. Prouza navíc pohrozil,
že pokud chce Arenberger pokračovat ve vyvolávání „zmatků“,
dá se očekávat, že obchodníci začnou podávat žaloby o náhradu
škody za nucené uzavření.
Nespravedlnost cítí i Sdružení
saunových a wellness center, které žádá vládu o zpřístupnění privátních wellness služeb od příštího pondělí spolu se službami
péče o tělo. Sauny, wellness a bazény jsou přitom obsaženy
až v pátém balíčku a podmínky

FOTO: SHUTTERSTOCK // KOLÁŽ ŠIMON / LN

pro otevření jsou u nich přísnější
než u obchodů. S jejich spuštěním se počítá, až počet nově infikovaných klesne pod 50 případů
na sto tisíc obyvatel. Podmínkou
pro vstup je rovněž negativní
test na covid.
„Restaurace se také dělí na tři
kroky – okénka, zahrádky a vnitřky. Nám by též pomohly postupné kroky. K 3. květnu otevřít již
zmíněné privátní wellness zóny
pro dva a posléze se zahrádkami
restaurací ve čtvrtém balíčku venkovní sauny a venkovní bazény,“
řekl včera předseda Sdružení
wellness a saunových center Vlastislav Novotný. Ztráty celého od-

větví wellness odhaduje na
100 milionů korun.
Wellness a sauny spolu s vnitřními sportovišti patří k nejdéle
uzavřeným provozům. Kvůli druhé vlně pandemie jim vláda fun-

gování zakázala od 9. října. Jen
krátce mohly otevřít v prosinci.
Ožívají i školy a mateřinky
Rozvolňovací balík v první etapě
od 12. dubna vrátil do mateřinek

předškoláky a do lavic žáky prvního stupně, ti do školy docházejí
rotačně – skupinky se střídají po
týdnech.
Včera se navíc obnovila praktická výuka na středních školách
a v posledních ročnících škol vysokých, protože některé obory nemají bez praxe smysl, typicky třeba ty řemeslné.
S učitelkami se už mohou vídat
všechny děti z mateřinek bez věkového omezení, ale jen v regionech, kde počet nových případů
nepřekročí hranici stovky nakažených na sto tisíc obyvatel. Mezi
takové se nyní řadí Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský
kraj.
V těchto krajích by se od pondělka měly do lavic rotačně vrátit
také žáci na druhém stupni základky. Tento čtvrtek vláda vyhodnotí, zda v pondělí budou moci otevřít druhé stupně ZŠ i ve středních Čechách a Praze. V těchto
dvou regionech by se od stejného
data mohly plně otevřít také mateřské školy.
„V tuto chvíli můžeme říci,
že v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji se od
3. května žáci druhého stupně
vrátí do škol v rotačním schématu. Situace vypadá dobře i v Praze a Středočeském kraji,“ uvedl
po včerejším jednání vlády ministr školství Robert Plaga
(za ANO).
Alespoň trochu se začíná resuscitovat také kultura a umění. Pro
návštěvníky své venkovní prostory zpřístupňují také galerie či muzea. Tedy v případě, že nějakým
místem pro expozice v plenéru
disponují.

inzerce

Za zábavou jen s QR kódem
Dokončení ze strany 1

„Před několika týdny jsme tušili,
že stát pravděpodobně otevře služby, restaurace a další jen za předpokladu, že budou provozovatelé
kontrolovat zákazníky. Začali
jsme proto aplikaci vyvíjet v předstihu s tím, že počítáme, že se napojí na státní systém. Podnikatelé
by nejraději otevřeli bez takových podmínek, ale chtěli jsme
být připraveni na každou situaci,“
říká mluvčí Hospodářské komory
(HK) Miroslav Diro s tím, že aplikace nebude uvádět žádnou jinou
informaci o člověku než jen to,
jak si stojí z hlediska covidu.
„Jestliže potvrzení bude stát vyžadovat, nebo dokonce bude podmínkou k tomu, aby podnikatelé
mohli po roce uzávěr znovu začít
svůj byznys, podnikatelé i zákazníci budou mít v ruce nástroj, který mohou použít. Musí být na svobodném rozhodnutí provozovatelů i zákazníků, zda tyto podmínky
přijmou, nebo ne,“ dodává Diro.
Komora zároveň uvádí, že za situace, kdy se v Česku testuje pět
set tisíc lidí denně povinně v zaměstnání a přibývají desítky tisíc
naočkovaných, podnikatelé nevidí důvod, proč by si lidé po práci
nemohli večer zajít na pivo na zahrádku nebo do kina.
Aplikace je od konce minulého
týdne hotová. Včera ji HK představila zástupcům restaurací, hotelů,
ubytovacích zařízení, sportovišť,
kin nebo organizátorů akcí. Koho
všeho by se ale měla týkat, zatím
není jasné. Ministerstvo zdravotnictví na dotaz LN do uzávěrky vydání neodpovědělo. Tuto informa-

ci nemá ani Hospodářská komora.
Stejně tak ani to, jak dlouho bude
test platný a další podmínky.
„S centrálním systémem se
bude moci kdokoli propojit, musí
to být spolupráce různých aktérů
na trhu. HK bude mít pravděpodobně jednu z prvních aplikací pro své
členy, možná i pro jiné podniky,“
uvedl včera Havlíček.

Tušili jsme, že stát
pravděpodobně
otevře služby,
restaurace a další jen
za předpokladu,
že budou kontrolovat
zákazníky

Debata se ale vede i o ochraně
osobních údajů. Dle Dzurilly se
na ni myslí. „Vše vyvíjíme tak,
aby měl informace jen ten uživatel, který je má mít,“ říká. Úřad
pro ochranu osobních údajů ale
už počátkem dubna vyjádřil obavy. „Vzhledem k tomu, že předpokládaný počet evidovaných se
bude pohybovat v řádu milionů
lidí, jedná se o vysoce riskantní
zpracování osobních údajů,“ uvedl úřad.
Jeho mluvčí Tomáš Paták nyní
dodal, že dokud nebude mít úřad
k chystanému covidpasu informace, nebude se k tomu vyjadřovat.

„Nejsme do toho zainteresováni,
neznáme zabezpečení systému,
až budeme něco vědět, pak se vyjádříme,“ uvedl Paták. Podle něj
se tak děje běžně, například i v případě e-roušky si úřad musel po
ministerstvu zdravotnictví potřebné údaje vyžádat.
Informace o „vstupence“ nemá
nyní ani zdravotnický výbor sněmovny. Podle jeho člena, poslance za Piráty Petra Třešňáka, to dosud nebylo na programu.
A co cestování?
Současný systém má obstarávat
způsob prokazování se jen na
úrovni Česka. V tuzemsku se nyní
vyvíjí také aplikace, která by měla
fungovat v rámci EU. Tou by se
mohli prokazovat cestující do zahraničí. Evropa už k tomu vydala
jakési standardy, jak by měly státy postupovat.
„Máme informace, jak to bude
fungovat, jak se budou navzájem
sdílet certifikáty, aby český celník
mohl ověřit aplikaci Itala nebo Rakušana. A naopak, aby italský celník ověřil českého cestujícího. Některé otázky ještě jsou, ale základy
už víme,“ sdělil Dzurilla. Chce,
aby vše bylo hotovo počátkem
června. Aplikace by se pak měla
sloučit i s QR kódy z Očkovacího
portálu občana, aby se člověk jedním zařízením mohl prokázat jak
v tuzemsku, tak i při cestování.
Aplikace ovšem není povinná,
to znamená, že některé státy na ni
hledět budou, jiné ale nebudou
muset. O podobném systému prokazování už mluví například Dánsko, Velká Británie, Rakousko
nebo Španělsko.
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