k 8.2.2021
Česká republika
Vláda na svojom rokovaní 22. 1. 2021 schválila predĺženie opatrenia (z 5. októbra), a to vrátane tých,
ktoré sa týkajú školstva. Predĺženie bolo schválené po dobu trvania núdzového stavu, teda najmenej
do 14. 2. 2021.
Prevádzka škôl sa tak od 25. januára bude riadiť súčasnými pravidlami, ktoré platia už od 27.
decembra 2020 (TU), len s drobnou aktualizáciou platnou od 10. januára umožňujúci konania skúšok
na VŠ a VOŠ do počtu 10 osôb.
Pre odovzdávanie vysvedčení žiakom, ktorí sú vzdelávaní dištančne, platí vydané opatrenie všeobecnej
povahy, ktoré predpokladá odovzdanie informácie o hodnotení žiaka dištančným spôsobom a vlastné
odovzdanie listinnej podoby vysvedčenia alebo výpisu odkladá na obdobie, kedy budú školy pre
príslušné žiakov prístupné pre prezenčnej dochádzku.

Od 27. decembra 2020 platí v ČR 5. stupeň protiepidemiologického systému PES - supermarkety a
malé obchody môžu predávať len nevyhnutný tovar. Zatvorené sú reštaurácie, hotely, penzióny, ďalšie
ubytovacie zariadenia, vnútorné športoviská, plavárne, wellness a pod. Platí zákaz predaja alkoholu na
verejnosti. Na jednom mieste sa môžu zhromažďovať maximálne 2 osoby, platí zákaz nočného
vychádzania od 21.00 h do 5.00 h, zastavuje sa prevádzka lyžiarskych vlekov, maximálny počet osôb na
pohrebe a svadbe je 15, vonku spolu môžu športovať najviac 2 osoby, vnútorné športoviská sú
zatvorené, amatérske súťaže zakázané.
Od 30. januára 2021 platí aktualizované krízové opatrenie k obmedzeniu voľného pohybu osôb na
území ČR.
Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku pokiaľ
osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej domácnosti
a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.

Na celom území ČR platí povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných priestoroch, v doprave a vonku
pokiaľ osoby nemôžu byť vo väčšej vzdialenosti ako 2 metre od inej osoby, s ktorou nežijú v jednej
domácnosti a vo všetkých verejne prístupných miestach v zastavanom území obce.
Iniciatívy SMO ČR:
Český kultúrny a kreatívny sektor nesúhlasí so znižovaním podpory v Národnom plánu obnovy - Za
otvorený list vláde sa postavili asociácie, kraje, mestá, univerzity aj významné kultúrne organizácie a
jednotlivci.
Kultúrne sektor je popri sektore cestovného ruchu najviac postihnutým odvetviam koronovej
epidémie. Jedná sa o ekosystém, ktorý zahŕňa rad kultúrnych inštitúcií, inovatívnych firiem,
umeleckých a technických profesií či pamiatkovú starostlivosť. Nejedná sa iba o divadelníkmi alebo
výtvarníkov, ale aj o filmárov, dizajnérov, hudobníkov, muzikálové tvorca, herné vývojárov a ďalšie
kreatívci. Iniciatíva #zakreativnicesko tak v celej šírke zastupuje záujmy mainstreamovej aj alternatívne
kultúrne a kreatívne sféry.

Maďarsko:
V krajine je zavedený je 90-dňový núdzový stav.
Od 29. januára 2021 sa nariadením vlády predĺžilo opatrenie 484/2020 do 1. marca 2021.
Opatrenia v krajine:
 zákaz vychádzania od 20.00h do 05.00h s výnimkami (výkon práce, preprava do práce, prepravu z
miesta zamestnania do miesta bydliska, ohrozenia zdravia, majetku alebo života a pod.).
 majitelia psov môžu venčiť psa aj v tomto čase, pokiaľ sa nevzdialia viac ako 500 metrov od bydliska.
 všetky verejné zhromaždenia sú zakázané, vrátane kultúrnych podujatí a vianočných trhov.
Cirkevné podujatia môžu byť podľa uváženia náboženskej komunity.
 zatvorené reštaurácie, povolený je iba tzv. take away (vziať si jedlo so sebou) a donášková služba.
Môžu byť otvorené závodné jedálne.
 obchody, kaderníctva a súkromní poskytovatelia služieb – okrem lekární a čerpacích staníc - musia
byť zatvorené o 19:00 hod, môžu otvoriť najskôr po 5:00 hod.
 hotely môžu prijímať hostí, ktorí cestujú iba na služobné účely, nie za účelom turizmu.
 na rodinnom stretnutí alebo súkromnej udalosti sa nemôže zúčastniť viac ako 10 ľudí.
 na pohrebe sa môže zúčastniť len 50 ľudí. Na svadbách sa môžu obradu zúčastniť iba
mladomanželia, svedkovia, rodičia a starí rodičia, súrodenci, deti mladomanželov. Svadobné
hostiny sú zakázané. Recepcie zakázané.
 športové zápasy sa môžu odohrávať iba na prázdnych štadiónoch - bez divákov. Vonkajšie
amatérske kolektívne športy sú zakázané. Individuálne športové aktivity sú povolené.
 rekreačné zariadenia budú zatvorené, vrátane múzeí, divadiel, posilňovní (okrem profesionálnych
športovcov), plavární, kín a zoologických záhrad.
 vysokoškolské vzdelávanie bude iba online, zatvorené budú aj vysokoškolské internáty.
Stredoškolské internáty budú fungovať podľa rozhodnutia riaditeľa inštitúcie.
 celá výučba základných škôl až po ôsmy ročník bude online.
 škôlky, škôlky a základné školy zostanú otvorené pre osoby mladšie ako 14 rokov
 pracovníci nemocníc, učitelia, zamestnanci materských škôl a škôlok budú testovaní pravidelne
týždenne, cielene, aj keď sú rýchlo-testy sú presné iba na 50 - 60%.
 povinnosť nosenia rúška: v obciach nad 10 000 obyvateľov aj na jednotlivých verejných
priestranstvách, o ktorých rozhodne primátor. Počas športovej aktivity alebo v parkoch a na
zelených priestranstvách rúško nie je povinné.
 štát preplatí 80% ceny hotelových rezervácií realizovaných do 8. novembra po dobu 30 dní pod
podmienkou, že si hotely ponechajú svojich zamestnancov, ktorí budú naďalej dostávať svoje mzdy.
 reštaurácie a zariadenia na trávenie voľného času - štát prepláca (počas 30 dní) polovicu mzdy
pracovníkom, ak nie sú prepustení a naďalej dostávajú mzdu.
 zdravotnícki pracovníci ako aj študenti medicíny, ktorí sa podieľajú na ochrane pred epidémiou,
cestujú hromadnou verejnou dopravou zadarmo.
 v hlavnom meste a župných sídlach posilňuje sa režim liniek MHD v čase medzi 7.00 a 9.00 a 15.00
a 19.00
 zavádza sa bezplatné parkovanie osobných automobilov v celej krajine.
Platí povinnosť nosiť rúška vo všetkých uzatvorených priestoroch:
 v obchodoch a nákupných centrách
 v staničných priestoroch, čakárňach, zdravotníckych zariadeniach, v ústavoch sociálnej starostlivosti
 v dopravných prostriedkoch MHD a medzimestských spojoch
 v železničných spojoch a železničných staničných priestoroch
 v prípade nedodržania povinnosti nosenia rúšok môže byť pre fyzické resp. právnické subjekty
uložená pokuta od 8000 HUF (23 eur) do 1 000 000 HUF (2850 eur).
 kontrolu dodržiavania povinnosti nosenia rúšok na linkách MHD, resp. železníc vykonávajú
pracovníci dopravných spoločnosti v spolupráci s políciou na nástupištiach, zástavkách ako aj






priamo v dopravných prostriedkoch. Cestujúci môže byť z dopravného prostriedku vykázaný z
dôvodu nedodržiavania hygienických opatrení.
nie sú určené časové pásma na nákup pre dôchodcov
počet dní povinnej karantény na území Maďarska je znížený na 10 dní
vláda zvýšila od 27. októbra pokuty za nedodržanie domácej karantény z doterajších 50.000 forintov
(137,3 eur) 600.000 forintov (1647,6 eur). Úpravy sa týkajú aj procesu nariaďovania karantény pre
občanov, ktorí sa vracajú zo zahraničia.
od 11. decembra 2020 zrušené časové zóny na nákupy pre občanov nad 65 rokov.

Dodržiavanie pravidiel bude maďarská polícia pravidelne kontrolovať a prísne trestať.
Vláda Maďarska vyzýva všetkých občanov v záujme predchádzania epidémie ohrozujúcej zdravie a
majetok, v záujme ochrany zdravia života správať sa naďalej maximálne zodpovedne na svojom území,
dodržiavať epidemiologické opatrenia, zvážiť cestovanie do zahraničia a zbytočne sa nepresúvať.
Národné združenie miestnych samospráv v Maďarsku TOOSZ:
Podpora malého a stredného podnikania: Namiesto zníženia vlastných príjmov miestnych samospráv
by vláda mohla podporiť aj malé a stredné podniky znížením príspevkov zamestnancov a dane z príjmu
právnických osôb alebo vzdaním sa príspevkov komôr, navrhuje Národné združenie miestnych
samospráv (TÖOSZ) vo vyhlásení zaslanom príslušnému rezortu.
Predseda vlády Viktor Orbán načrtol najnovšie vládne opatrenia na ochranu hospodárstva vrátane
zníženia dane z podnikania na malé a stredné podniky a živnostníkov od januára na polovicu.
Národné združenie miestnych samospráv (TÖOSZ) vo svojom oznámení indexu s poľutovaním
konštatovalo, že vláda opakovane nekonzultovala viac ako polovicu z 3155 miestnych samospráv s
1623 miestnymi samosprávami.
Podľa výpočtov TÖOSZ inak oslobodenie od dane z podnikania predstavuje asi 150 miliárd HUF, z čoho
70 percent bude chýbať v rozpočtoch veľkých miest.
Čo podľa TOOSZ tiež znamená, že doterajšie škrty v rozpočte, ktorých hlavnými obeťami boli malé a
stredné obce, sa v súčasnosti dostávajú do veľkých miest.
V záujme zachovania súčasnej úrovne miestnych verejných služieb poskytovaných obcami nie je známa
kompenzácia oznámená pre obces menej ako 25 000 obyvateľmi na vyrovnanie vládneho opatrenia.
Očakáva sa, že výška kompenzácie bude výrazne nižšia ako daňový úver. Toto opatrenie po odstránení
dane z automobilov zásadne otriasne celým komunálnym sektorom.
Na to, aby kompenzačný mechanizmus plánovaný vládou poskytoval miestnym vládam konkrétnu
pomoc, je nevyhnutná predchádzajúca konzultácia s asociáciouna obhajobu miestnej samosprávy.
TÖOSZ sa mieni podieľať na vývoji podporného mechanizmu.
Podľa TOOSZ by vláda namiesto znižovania vlastných príjmov miestnych vlád mohla podporovať malé
a stredné podniky ďalšími opatreniami na ochranu ekonomiky (príspevky zamestnancov, zníženie dane
z príjmu právnických osôb, odpustenie poplatkov od komory atď.).
Opatrenie vlády podľa TÖOSZ zásadne otriasa celým sektorom miestnej samosprávy. Národná
asociácia miestnych samospráv vydala vyhlásenie po tom, čo sa vláda rozhodla odpustiť 50 percent
miestnej dane z podnikania platenej malými a strednými podnikmi (MSP), čo je vlastný príjem
miestnych samospráv.
Miestne správy nemôžu ukladať nové dane a musia tiež zachovať daňové úľavy zavedené v tomto
roku. Kabinet sa rozhodol zakázať zvyšovanie daní s odvolaním sa na ochranu pred druhou vlnou
epidémie. Podľa predsedu Národného združenia miestnych samospráv nebude v prvom polroku
ohrozený chod samospráv. Predseda združenia uviedol, že sa výrazne zvýši počet samospráv, ktoré sa
uchádzajú o individuálnu podporu na ministerstve vnútra.

V Maďarskom vestníku č. 265 uverejnenom 1. decembra 2020 vláda vyhlásila nariadenie vlády č.
535/2020 (XII. 1.) o miestnych daňových opatreniach potrebných na zmiernenie dopadu pandémie
koronavírusov na národné hospodárstvo. Podľa nariadenia vlády hodnota miestnej dane a dane z
vysporiadania v daňovom roku končiacom sa rokom 2021 nesmie byť vyššia ako hodnota tej istej
miestnej dane a dane z vyrovnania v platnom daňovom nariadení miestnej samosprávy a platnom pre
dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády a do roku 2021 nie je miestna samospráva oprávnená
zaviesť novú miestnu daň, novú obecnú daň.
Z dôvodu zákazu zvyšovania daňového zaťaženia podľa nariadenia vlády - a predchádzajúcich
ústredných právnych ustanovení týkajúcich sa vlastných príjmov miestnych samospráv v roku 2021 musia miestne samosprávy prehodnotiť verejné služby, ktoré poskytujú, a ustúpiť na úrovni
poskytovaných verejných služieb služby. Očakáva sa, že ministerstvo vnútra bude nútené podávať
mimoriadne žiadosti o dotácie v podstatne väčšom počte a rádovo ako v súčasnosti. Okrem toho budú
kontaktovaní ich členovia parlamentu s cieľom vyriešiť problém s ich financovaním.
Miestne samosprávy, ktorých sa nariadenie vlády priamo dotýka, sú otvorené zákonným opravným
prostriedkom na dosiahnutie súladu s ustanoveniami zákona CXXX z roku 2010 o právnych predpisoch.
Z dôvodu porušenia § 2 ods. 2 zákona (Jat.) Z roku 2011 bola CLI. podať ústavnú sťažnosť podľa § 26
ods. 2 ústavného zákona (Abtv.), so zreteľom na opodstatnenosť a účinnosť ústavnej sťažnosti.

Poľsko:
Opatrenia v krajine
Platí povinnosť zakrývať si nos a ústa na všetkých verejných priestranstvách.
Od 28. decembra 2020 je v Poľsku zavedená tzv. národná karanténa, v rámci ktorej platí obmedzený
pohyb osôb a prevádzok v krajine (ako doplnenie k aktuálne platnému režimu, platnému od 24.
októbra 2020).
Počas tohto obdobia sú:
 zavreté hotely, lyžiarske svahy
 zakázané spoločenské a športové podujatia, diskotéky, večierky, svadby a stretnutia viac ako 5 osôb;
 zavreté aquaparky, bazény, fitness kluby, posilňovne;
 povolené návštevy kostolov za dodržania aktuálnych noriem (povinný odstup 1osoba/15m2), ako
aj niektorých typov služieb (kozmetické, kadernícke, autoservisy, umyvárne).
Od 1. februára zostali otvorené nákupné centrá a zrušili sa vyhradené hodiny pre seniorov.
Podrobný zoznam poľských epidemiologických opatrení
Od 12. februára do 26. februára 2021 budú v Poľsku pri zachovaní prísneho sanitárneho režimu
podmienečne uvoľnené nasledovné opatrenia:
 otvorenie hotelov pre všetkých (50 % dostupných izieb, jedlo sa podáva iba v izbách na žiadosť hostí,
hotelové reštaurácie ostávajú zatvorené);
 otvorenie kín, divadiel a filharmónií (kapacita najviac 50 % kresiel, povinné rúška, zákaz konzumácie
jedál a nápojov);
 otvorenie plaveckých bazénov (netýka sa vodných parkov);
 otvorenie lyžiarskych svahov;
 otvorenie vonkajších ihrísk (amatérsky šport v exteriéri povolený);
 posilňovne zostávajú zatvorené;
 reštaurácie zostávajú zatvorené (jedlo so sebou alebo na donášku).
Združenie poľských miest (ZMP):
ZMP pokračuje v pilotovaní zlepšenia organizácie očkovania proti COVID19. Ihneď po dokončení
KWRiST vypracovali zástupcovia miestnej samosprávy navrhované zmeny. Dnes ich odovzdali vláde
Návrhy sa týkajú pravidiel týkajúcich sa vzdialenosti, na ktorú komunita organizuje prepravu
obyvateľov za účelom očkovania, zmien paušálnej sumy za prepravu, dotácií na odmeny komunálnym
koordinátorom očkovania, ako aj úpravy počtu vakcín podľa veľkosti obce .
Všeobecným pravidlom by teda malo byť, že obyvateľ má právo na prepravu do miesta očkovania
najbližšie k miestu jeho pobytu . Vo výnimočných prípadoch to môže byť preprava mimo obce, najviac
však 10 km od hraníc mesta s právami poviat a 20 km od hraníc ostatných obcí .
Na druhej strane, na základe informácií o skutočných nákladoch na prepravu do očkovacieho miesta,
ktoré vznikli obciam, predstavitelia miestnej samosprávy navrhli, aby bola záväzná pre všetky obce a
pre všetkých obyvateľov (bez ohľadu na to, či majú, alebo nemajú). osvedčenie o stupni zdravotného
postihnutia), jedna prepravná sadzba za bodové očkovanie, vo výške 72 PLN.
Pokiaľ ide o dotáciu na odmeny koordinátorom komunálneho očkovania, strana miestnej samosprávy
navrhla sadzby
3 000, v závislosti od veľkosti mesta . pre obce do 20 000 obyvatelia;
6 tis pre obce od 20 do 50 tis obyvatelia;
9 tis pre obce od 50 do 100 tis obyvatelia;
3 tis za každých potom 50 tis. obyvateľov.

Úradníci miestnej samosprávy navyše predpokladajú, že limit vakcín prenesených do očkovacích
miest by mal závisieť od veľkosti danej obce, čo umožní rýchly kontakt v rámci línie 989 pre
komunálnych koordinátorov očkovania , ako aj priebežné overovanie údajov o mieste očkovania
body a poskytnutie samosprávam zoznam mobilných tímov a jeho aktuálne aktualizované.
ZMP rokoval so zástupcami vlády 5. februára tohto roku. prebehli rozhovory o oprave pravidiel
vykonávania prepravy obyvateľov na očkovanie proti COVID-19
Vládna strana reagovala pozitívne na návrhy miestnej samosprávy týkajúce sa:
 územný rozsah prepravy očkovania (obyvateľ má právo na prepravu do miesta očkovania najbližšie
k miestu jeho bydliska, ktoré sa nachádza v obci, v ktorej žije alebo sa zdržuje; výnimočne, v osobitne
odôvodnených prípadoch, môže ísť o prepravu mimo obec, ale nie viac ako 10 km od hraníc mesta
s právami poviat alebo 20 km od hraníc iných obcí);
 vykonávanie priebežného overovania a neustáleho aktualizovania údajov o polohe očkovacích
miest zverejňovaných na webových stránkach vládnych inštitúcií a poskytovaných zamestnancami
horúcej linky 989;
 poskytovanie miestnych samospráv so zoznamom mobilných tímov a jeho priebežná aktualizácia.
Pre koordinátorov nebude poskytnutá žiadna diferencovaná dotácia.
Výbor senátu pre miestnu samosprávu a štátnu správu žiada vládu, aby od 15. februára 2021 otvorila
odvetvie cestovného ruchu a prehodnotila kritériá jeho pomoci.
Zasadnutie výboru miestnej samosprávy a štátnej správy 28. januára tohto roku sa úplne venovala
problémom turistických obcí v Poľsku spôsobených pandémiou COVID-19.
Zástupcovia turistických a liečebných zariadení (niekoľko desiatok miestnych úradníkov online),
poľská turistická organizácia a regionálne turistické organizácie zúčastňujúce sa na rokovaniach
zdôraznili, že v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou je turistický priemysel v súčasnosti v
kolapse a pomoc poskytnutá vládou nie je dostatočná na vzniknuté potreby a náklady. Vo všetkých
vyhláseniach bol postulát, aby sa pri poskytovaní podpory zaobchádzalo s turistickými obcami rovnako,
aby sa odchýlili od modelu myslenia, že v lete chodia turisti iba k moru a v zime - iba k horám. Účelom
očakávanej pomoci nie je kompenzovať straty ziskov podnikateľov, ale umožniť im prežiť a obnoviť
činnosť po období blokovania. Účastníci stretnutia tiež nastolili otázku strát v segmente obchodnej
turistiky a stretnutí. Nedostatok výnosov z neho bude mať negatívny dopad na rozpočty najväčších
miest v Poľsku. Od marca do novembra 2020 poskytlo 14 najväčších miest v Poľsku celkovo o 16
miliónov menej prenocovaní v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 - čo znamená straty viac ako
3 miliardy PLN.
Úradníci miestnych samospráv z miest tiež poukázali na nespravodlivé ustanovenia schémy 6.0
týkajúce sa pomoci podnikateľom, ktorí sú na ňu kvalifikovaní na základe vybraných kódov PKD (poľská
klasifikácia činností). Ide o to, že nie všetky spoločnosti, napríklad hotely, ktoré prevádzkujú podobné
aktivity, môžu dostať rovnakú podporu len preto, že boli zaregistrované pod iným kódom.

Rakúsko:
Opatrenia v Rakúsku
Aktuálne informácie k platným opatreniam proti šíreniu COVID-19 na území Rakúska
Vláda Rakúska vyzýva všetkých občanov chovať sa naďalej maximálne zodpovedne a zvážiť potrebu
cestovať (t.j. necestovať, resp. nepresúvať sa zbytočne).
UPOZORŇUJE, že aktuálne sa aj v Rakúsku rozširujú rôzne nebezpečnejšie a často infekčnejšie mutácie
koronavírusu, čo môže spôsobiť nepredvídateľné situácie (napr. aj typu dočasných špeciálnych
obmedzení v určitých regiónoch Rakúska či ich úplných dočasných karanténnych uzáver).
Prehľad základných zmien v opatreniach platných od 26. decembra 2020 (3. lockdown) do 7. februára
2021:
 prísne obmedzenie vychádzania 24hodín (opustiť miesto bydliska v tomto čase je možné len z
dôvodu odvrátenia hroziacej skazy na živote, zdraví a majetku, výkon rodinných a rodičovských
povinností, návšteva životného partnera v inej domácnosti, pomoci v núdzi odkázaným osobám,
pokrytia základných potrieb každodenného života, návšteva lekára, výkon povolania, fyzická a
psychická regenerácia);
 stále platí apel na občanov, aby obmedzovali sociálne kontakty len na skutočne nevyhnutné;
 otvorené zostanú iba obchody so základnými životnými potrebami (opatrenia: odstupy, rúška,
dezinfekcia), s formou predaja Click & Collect a služby ako autoservis, čistiareň, krajčírstva, banky a
pod.. Platí pritom otváracia doba max. do 19.00 h a povinnosť zachovať voľný priestor 10 m2 na
zákazníka. Ostatné obchody ani služby s telesným kontaktom nebudú prevádzkované;
 všade, kde je to možné, má byť využívaný homeoffice;
 školy a univerzity zostávajú zatvorené do 17. januára 2021, má sa opäť aplikovať dištančná forma
vzdelávania;
 hotely a gastronómia ostávajú zatvorené (výnimka sú služobné účely). Umožnený je výdaj jedál v
čase od 6.00 h do 19.00 h a donáška domov 24h. Konzumácia otvorených alkoholických nápojov a
konzumácia jedál v okolí do 50m od reštaurácie sú zakázané (okrem kantín);
 zatvorené múzeá, knižnice, archívy aj ZOO a botanické záhrady;
 návštevy v nemocniciach, domovoch, opatrovateľských zariadeniach sú výrazne zredukované jedna návšteva za týždeň. Návštevníci sa musia preukázať negat. testom alebo mať nasadenú masku
typu FFP2,
 zamestnanci zdravotníckych zariadení vrátane domovov dôchodcov a opatrovateľských domov
musia nosiť rúško a sú každý týždeň testovaní antigénovými testami alebo PCR testami (v prípade
nedostatku testov budú zamestnanci nosiť masky najvyššej kvality: CPA typ);
 naďalej zostávajú zakázané hromadné podujatia;
 športové aktivity sú naďalej zakázané, povolený je len výkon profesionálneho a individuálneho
športu na otvorenom priestranstve (1 meter odstup a 10 m2 na osobu);
 lyžiarske strediská: lanovky, zubačky a gondoly majú povolenú premávku (1m odstup, 50%
vyťaženosť a rúško/respirátor v zmysle opatrení zverejnených na mieste);
K povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) a zachovávať odstup: Nariadené je na všetkých
verejných priestranstvách dodržiavať bezpečný odstup medzi osobami nežijúcimi v spoločnej
domácnosti najmenej 1 meter. Pokiaľ sa jedná o uzatvorené verejné priestranstvá nariaďuje sa popri
odstupe aj nosenie priliehavej ochrany úst a nosa (rúško), resp. nariadeného typu respirátora.
Zakázané bolo používanie nepriliehavých priesvitných plastových rúšok a štítov s tým, že sa explicitne
zavádza povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško/šatka a pod.).
Od 25. januára 2021 sa v uzatvorených priestoroch zavádza povinnosť:

 nosiť ochranné masky typu FFP2 (pre sociálne slabé skupiny obyvateľov budú poskytované
zadarmo),
 dodržiavať odstup osôb minimálne dva metre
 povinnosť práce z domu (HomeOffice) všade tam, kde je to charakter pracovnej činnosti umožňuje.
Povinnosť nosiť priliehavú ochranu úst a nosa (rúško) platí aktuálne predovšetkým:
 v uzatvorených prostriedkoch hromadnej prepravy osôb (mesto i mimo mesto, diaľkové i výletné
spoje a lanovky) + povinnosť odstupu jeden meter, vo vozidlách taxi a podobných služieb + max. 2
osoby v jednom rade sedadiel, v lekárňach, v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, na
poštách, na úradoch, v školách, v bankách, v obchodoch a prípadne pri využívaní iných povolených
služieb (pokuta za tento priestupok je vo výške 3 600 eur),
 na všetkých pracoviskách s viac ako jednou osobou v jednej miestnosti;
 v produkčných podnikoch a výrobných prevádzkach je rozhodnutie o nosení rúška na
zamestnávateľovi (vzhľadom na špecifiká výrobného procesu).
Postupné uvoľňovanie opatrení sa predpokladá postupne od 8. februára 2021, kedy by mali byť
otvorené obchody a služby. Gastro a turizmus plánuje zatiaľ spolková vláda nechať uzatvorené ešte
aj počas mesiaca február s tým, že pripravuje ďalší balík finančnej podpory.
Prehľad základných zmien v opatreniach (ako uvedené vyššie) s platnosťou od 8. februára 2021
(postupné uvoľňovanie 3. lockdown):
 rozšírenie povinnosti nosiť respirátor minimálne typu FFP2 všade tam, kde platila povinnosť nosiť
priliehavú ochranu úst a nosa (rúško). Jedine na pracoviskách je ďalej povolené rúško,
 dodržiavať odstup medzi osobami najmenej 2m vonku aj vo vnútorných priestoroch (výnimky:
osoby v spoločnej domácnosti, životní partneri aj mimo spoločnú domácnosť, jednotliví najbližší
príbuzní),
 obmedzenie vychádzania v čase od 20 do 6h (výnimky: odvrátenie bezprostredného
nebezpečenstva na živote, zdraví či majetku, rodinné povinnosti a pomoc odkázaným osobám,
pokrytie nevyhnutných každodenných potrieb, výkon povolania a školské povinnosti, individuálny
šport a prechádzky, neodkladné úradné a súdne povinnosti). Stretnúť sa môžu max. 2 domácnosti
a 4 dospelé osoby s ich maloletými deťmi,
 otvorené všetky obchodné prevádzky od 6- 19h (20 m2 na osobu, respirátor FFP2, nákupné centrá
bez zdržiavania sa mimo obchody a bez konzumácie jedál a nápojov);
 všetky služby znova obnovené (s telesným kontaktom: kaderník, kozmetika, pedikúra, len za
podmienky negat. PCR alebo AG testu, nie staršieho ako 48h / výnimka do 6 mes. od prekonania
COVID-19 a bez príznakov + respirátor FFP2 alebo iná vhodná ochrana neobmedzujúca danú službu,
20 m2 na osobu),
 znovu otvorené: múzeá, knižnice, archívy, ZOO a botanické záhrady (20 m2 na osobu, respirátor
FFP2),
 školy sa otvoria v súlade s nariadením ministerstva školstva: základné, druhého stupňa v striedavej
prevádzke po skupinách obdeň (ochrana typu FFP2 od 14 roka života, rúško od 6 roka + pravidelné
testovanie),
 zvýšenie pokút za nedodržanie odstupu dvoch metrov a predpísanej ochrany úst a nosa na 90 eur
Zároveň v jednotlivých spolkových krajinách sa zvyšujú kapacity testovania na školách, aby sa
zabezpečila bezpečnejšia výučba. Testovanie budú vykonávať školských lekári. Do škôl sa dodávajú
aj FFP2 masky pre učiteľov. Pre niektoré profesijné skupiny bude testovanie povinné každé 2 týždne
(napr. učitelia, poskytovatelia služieb ako maséri, kaderníci a pod.). Zároveň sa bude testovať aj v
miestach kde vzniknú ohniská nákazy. V súvislosti s pandémiou vypomáha armáda.

Semaforový systém a lokálne opatrenia
Vláda Rakúska zaviedla od 9. júla pre celú krajinu oficiálne tzv. semaforový monitorovací a informačný
systém pre občanov. Tento systém zobrazuje na interaktívnej mape Rakúska jednotlivé okresy vo
farbách semaforu, kde zelenou sú zobrazené oblasti s najmenším a červenou s najvyšším výskytom
nových prípadov COVID-19. Upozorňujeme, že v červene vyznačených okresoch môžu lokálne byť
prísnejšie nastavené povinnosti nosiť ochranu úst a nosa (rúško) i prípadne ďalšie opatrenia, ako vo
zvyšku Rakúska. Odporúčame preto všetkým pri plánovaní akejkoľvek cesty do Rakúska pozrieť sa, akou
farbou je aktuálne vyznačený cieľ alebo ciele cesty v krajine a zohľadniť to pri svojom správaní v mieste
pobytu.
Združenie rakúskych obcí:
Občianska služba z domu: Ako funguje domáca kancelária na obecnom úrade
Od začiatku pandémie sa vyžaduje, aby bola verejná správa obzvlášť flexibilná. Pokiaľ ide o prácu z
domu, komunity mali prudkú krivku učenia. Koľko sa toho dá z domu skutočne urobiť, závisí vo veľkej
miere od konkrétnych oblastí činnosti. Vysielanie z federálnych štátov ukazuje: Mnoho starostov sa
zhoduje, že byť na obecnom úrade je súčasťou blízkosti občanov.
Najmenším problémom je technická infraštruktúra
S viac ako 14 000 obyvateľmi nie je MÚ v Tirol jednou z najmenších obcí. Domáca kancelária sa tam
technicky veľmi ľahko implementuje. V praxi to však treba len ťažko použiť, pretože zamestnanci
radnice v Halleri sú v budove dobre rozmiestnení. Implementovali sa aj ochranné opatrenia, ako sú
tabule z plexiskla a požiadavky na vzdialenosť, na ochranu zdravia zamestnancov. V niektorých
prípadoch je však preventívne nevyhnutná určitá operácia zmeny, aby v prípade choroby nezlyhal celý
tím naraz. „Našťastie máme veľmi moderný telefónny systém, ktorý umožňuje prijímať hovory od
občanov prostredníctvom kancelárskeho notebooku z domu, akoby ste sedeli v kancelárii,“ uviedol
starosta obce Hall Dr. Eva Posch.Na zložitú situáciu uzamknutia sa reagovalo rýchlo v marci: komunita
rýchlo vytvorila notebooky a mobilné telefóny pre zamestnancov radnice. Ak v kancelárii niekto ako
osoba K1 nie je prítomná, kolegovia ju okamžite prinesú domov dotyčnej osobe. V Halle teda určite nie
je nedostatok s organizačným a technickým vybavením. Napriek tomu je starosta radšej prítomný na
úrade. Starosta je radšej prítomný na úrade. Napriek tomu je starosta radšej prítomný na úrade.
Rýchlo implementujte poučenia z krízy
„Občan platí správu. My na radnici preto vďačíme obyvateľstvu, aby konalo obzvlášť blízko k občanovi
a bolo tu pre všetkých bez obmedzenia. Tiež si nemyslím, že je spravodlivé nechať niektorých
zamestnancov komunity pracovať z domu, zatiaľ čo iní, napríklad tímy na stavebnom dvore alebo naši
učitelia materských škôl, nemajú príležitosť, “uviedol starosta. Po pandémii sa preto model domácej
kancelárie nezachová. Napriek tomu by z tejto ťažkej doby mali byť odobraté poučné impulzy. „Často
sa musím poradiť s malým personálom z vedúceho prevádzky komunity. Trvalé privádzanie týchto ľudí
do kancelárie nemalo zmysel - konferenčné hovory sa ukázali byť o to praktickejšie. Dozvedeli sme sa:
potrebujeme veľkú miestnosť, ktorý je digitálne dobre vybavený, “hovorí Posch. Toto učenie sa tiež
uplatňuje v praxi: Komunita zrekonštruuje veľkú miestnosť v budove starej školy v meste, aby ju bolo
možné využiť nielen na (online) konferencie, ale aj na iné podujatia. Druh multifunkčnej bielej
miestnosti, ktorá by mala byť tiež pripojená k systému núdzového napájania. Potreba tohto stavu sa
zistila pri simulácii výpadku elektrickej energie na radnici v Halle.Potreba tohto stavu sa zistila pri
simulácii výpadku elektrickej energie na radnici v Halle.Potreba tohto problému sa zistila pri simulácii
výpadku elektrickej energie na radnici v Halle.
Domáca kancelária nie je problémom všade
Situácia v salzburskej komunite Strobl je trochu iná: V prvom lockdowne boli niektorí zamestnanci
vyslaní do domácej kancelárie, odvtedy z domu pracujú iba ľudia, ktorí musia byť v karanténe kvôli
kontaktu s osobou trpiacou Coronou. Pri práci z domu jeden alebo dvaja zamestnanci dostali jednu
prekážku: internetové pripojenie. V závislosti na životnej situácii by mohlo byť ťažké surfovať
rýchlosťou, ktorá by nebola nervy drásajúca.

V Podersdorfe v Burgenlande nie je domáca kancelária problémom ani pre komunitných pracovníkov.
„Máme veľmi priestrannú budovu a väčšina zamestnancov má svoje vlastné kancelárie. Inštalovali sme
tabule z plexiskla tam, kde to nie je možné, “vysvetľuje starostka Michaela Wohlfahrt.
Štátni zamestnanci by mali byť čo najbližšie k ľuďom
V marci 2020 bola salzburská obec Tamsweg, ktorá má asi 5 700 obyvateľov, vybavená vynikajúcim
technickým vybavením: pre všetkých, ktorí ich potrebovali, boli k dispozícii firemné mobilné telefóny
a notebooky. Bol tiež nastavený praktický prístup VPN ku všetkým pracovným zložkám a IT aplikáciám.
„Práca z domu bola pre nás veľkou témou, najmä na začiatku koronovej krízy. Občianska služba však
musela byť vždy obsadená ľuďmi, “informuje starosta Tamswegu Georg Gappmayer. Medzitým sú však
ľudia v Tamswegu späť v kancelárii s potrebnými bezpečnostnými opatreniami. „Komunita je
spoločnosť poskytujúca služby a preto chceme, aby boli zamestnanci čo najviac kontaktnými osobami
pre obyvateľstvo a boli tam na mieste,“ uviedol starosta. To by dali prednosť aj kolegom na obecnom
úrade.„ Téma domácej kancelárie tiež mnohých emocionálne zaťažuje. V dobe spoločenského
vzďaľovania môže byť veľkou výzvou stratiť kontakty v práci, “hovorí Gappmayer. Starosta tiež zisťuje
jednu alebo druhú pozitívnu stránku zlej situácie: „Kríza zvrhne veľa vecí, ale otrasy nám tiež dávajú
príležitosť pozrieť sa viac na to, čo je potrebné a čo je možné v ktorých oblastiach, a dobrý Nájdenie
rovnováhy, aby sme ako poskytovateľ služieb mohli riešiť otázky a výzvy občanov čo najefektívnejšie a
najdôkladnejšie, “uzavrel starosta. Starosta tiež zisťuje jednu alebo druhú pozitívnu stránku zlej
situácie: „Kríza vrhá veľa vecí na hlavu, ale prevrat dáva aj nám príležitosť pozrieť sa viac na to, čo je
potrebné a čo je možné v ktorých oblastiach, a dobrý Nájdenie rovnováhy, aby sme ako poskytovateľ
služieb mohli čo najefektívnejšie a najdôkladnejšie riešiť otázky a výzvy občanov, “uzavrel starosta.
Starosta tiež zisťuje jednu alebo druhú pozitívnu stránku zlej situácie: „Kríza vrhá veľa vecí na hlavu,
ale prevrat dáva aj nám príležitosť pozrieť sa viac na to, čo je potrebné a čo je možné v ktorých
oblastiach, a dobrý Nájdenie rovnováhy, aby sme ako poskytovateľ služieb mohli čo najefektívnejšie a
najdôkladnejšie riešiť otázky a výzvy občanov, “uzavrel starosta.

Komunitný balík 2021:
20. januára 2021 bol v Národnej rade prijatý druhý komunálny balík federálnej vlády s objemom 1,5
miliardy eur. Tu sú podrobnosti implementácie.
Pokles podielu obecných výnosov v celom Rakúsku v roku 2020 bol takmer deväť percent. Na rok 2021
sa v kontexte už neaktuálnych predpovedí federálneho rozpočtu očakávalo mínus najmenej tri
percentá v porovnaní s už aj tak historicky zlým porovnávacím rokom 2020.
Z prednášky pre Radu ministrov 13. januára 2021 vidno, že možnosti obcí zadlžovať sa pôžičkami sú v
porovnaní s federálnymi a štátnymi vládami obmedzené aj z dôvodu štátnych predpisov a v súčasnosti
nízky daňový príjem má obzvlášť negatívny vplyv na dopad komunálnej likvidity. Federálna vláda preto
vezme do svojich rúk v roku 2021 1,5 miliardy eur - údajne sa tak posilní likvidita a investičná sila
komunít.
Tento komunálny balík na rok 2021 pozostáva z 500 miliónov eur v nových fondoch a jednej miliardy
eur v predbežnom financovaní, takpovediac podielov na výnosoch, aby sa posilnila likvidita.
Balík je v zásade rozdelený do troch častí:
 Po prvé, osobitné zálohy na podiely na obecných príjmoch vo výške približne jednej miliardy
eur v roku 2021, ktoré sa splatia najskôr od roku finančného vyrovnania 2023.




Zvýšenie podielov obecných výnosov o 400 miliónov eur na predbežnom vyrovnaní do roku
2021 v rámci marcových záloh.
Nárast štrukturálnych fondov v roku 2021 o 100 miliónov eur.

Ako sa bude vykonávať v roku 2021?
Stručne povedané, v roku 2021 sa približne 1,4 miliardy eur z bodov 1 a 2 vyššie pridá k podielom na
príjmoch obcí v rámci mesačných záloh - v štyroch tranžiach: v marci, júni, septembri a decembri.
V marci 2021 budú pokroky opäť pozitívne po prvýkrát po dlhšej dobe v porovnaní s rovnakým
mesiacom predchádzajúceho roka. Vo výsledku sa podiely obecných výnosov v roku 2021 v porovnaní
s rokom 2020 neznížia najmenej o tri percentá, ale v Rakúsku sa zvýšia o zákonom zaručených 12,5
percenta. Ako už bolo spomenuté, malo by to pomôcť pri likvidite a splácaní peňažných záloh z
predchádzajúceho roka, ako aj pri investičnej činnosti (kľúčové slovo: Zákon o obecných investíciách
2020).
Zvyšných 100 miliónov balíka bude vyplatených tiež v roku 2021. Tieto ďalšie federálne fondy sa
rozdelia prostredníctvom štrukturálnych fondov - v dvoch tranžiach po 50 miliónov eur: Prvá tranža
bude vyplatená 5. apríla podľa kritérií roku finančného vyrovnania do roku 2020 (obce, ktoré v roku
2020 dostali prostriedky zo štrukturálnych fondov). ho teda môže očakávať začiatkom apríla 83,3
percenta zo sumy do roku 2020).
Druhá tranža sa uskutoční 3. júla spolu so štrukturálnymi fondmi na rok 2021. Začiatkom júla sa obciam
okrem ročných 60 miliónov vyplatí ďalších 50 miliónov eur podľa kritérií pre rok finančného vyrovnania
2021 (populačný vývoj 2015 až 2019, finančná sila 2019 atď.) . V priloženej tabuľke je uvedené
rozdelenie finančných prostriedkov z komunálneho balíka do roku 2021 podľa krajín.
Zaručený ročný rast podielov obecných výnosov do roku 2026
Vládny návrh zákona na implementáciu komunálneho balíka II ustanovuje novinku finančného
vyrovnania. Federálny zákonodarný orgán zaručí obciam ročný rast podielov rakúskeho obecného
príjmu na roky 2021 až 2026 aj napriek pretrvávajúcej veľkej neistote v očakávaní ekonomiky a
daňových príjmov - konkrétne vo výške +12,5 percenta (2021) , +1,0 percenta (2022), +1,5 percenta
(2023) a +2,0 percenta (2024 až 2026), v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Bez súčasného balíka by sa podiely na obecných príjmoch znížili v roku 2021 najmenej o ďalšie tri
percentá a vzhľadom na rozšírenie blokovania (kľúčové slovo: britská mutácia) je pravdepodobnejšie o
päť percent v porovnaní s rokom 2020. Namiesto toho sa podiely na príjmoch obcí sa teraz v roku 2021
zvýši o 12,5 percenta.
Aj v roku 2022 bude podiel zárobkov podstatne vyšší ako bez mestského balíka. Fáza splácania sa začne
v roku 2023 a mala by byť ukončená do roku 2026 (ak sa ekonomika do istej miery opäť oživí). Podľa
toho je ročný podiel podielu na výnosoch za tri roky 2024–2026 pevný plus dve percentá a nie o niečo
viac.
Nie je potrebné konať pre obce - ani pokiaľ ide o účtovníctvo. Finančné prostriedky z tohto mestského
balíka sa automaticky prevádzajú prostredníctvom záloh (marec / jún / september / december) a
dvojnásobných 50 miliónov eur dodatočných finančných alokácií zo štrukturálnych fondov sa
automaticky vypláca do 5. apríla a 3. júla 2021.
Tento druhý komunálny balík prinesie výrazné finančné zlepšenie podielu na príjmoch a bezpečnosti
plánovania na nasledujúcich šesť rokov prostredníctvom každoročného rastu zaručeného federálnou
vládou už v marci.

Desať eur náhrada nákladov na interný koronový test
Od 15. februára bude prebiehať úhrada nákladov na interné testy na korónový vírus. Za každý vykonaný
test antigénu bude poskytnutý grant vo výške desať eur, ktorý musí byť následne kompenzovaný.
Spoločnosti, ktoré ponúkajú interné testy, sa môžu zaregistrovať v obchodnej komore od budúceho
pondelka.
Predpokladom je sídlo spoločnosti v Rakúsku, fakturácia prebieha štvrťročne. Faktúra a potvrdenie od
podnikového lekára alebo lekára alebo lekárnika sú dostatočným dôkazom. Spoločnosti s viac ako 50
zamestnancami sú povinní okamžite vstúpiť do testov v databáze AGES. V zásade každá spoločnosť
vydá písomné potvrdenie.
Oficiálne schválené testy na antigén by nemali mať k dispozícii iba zamestnanci spoločností, ale aj ich
príbuzní a občania v príslušných komunitách. Zainteresované spoločnosti sa môžu zaregistrovať už
budúci pondelok.
Tento nástroj slúži na ochranu pracovných miest a Rakúska ako miesta podnikania. Spoločnosti môžu
teraz fungovať „ako testovacie centrá v regiónoch“.

