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Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
CovID_19

v České republice a Mladé Boleslavi

Aktualizace k 08:00 hod dne 01.10.2020

282) krizové opatření hromadné akce - usnesení vlády č. 958 z30.9,2020 - od
5.La.2020 do 18.10.2020

Vláda s účinností od 5. října 2020,00:00 hod. do 18. října 2020,23:59 hod.
I.zalazuje

i. hromadné akce konané v poČtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
a v PoČtu ryŠŠÍm neŽ dvacet osob ve vnějších prostorech, § výjimkou členů
domácnosti, výkonu povolánÍ, podnikatelské nebo jiné obdobné činnósti, účasti na
svatbě, ProhláŠení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
Pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na
hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních
orgánŮ, orgánŮ veřejné moci, soudŮ a jiných veřejných oiob, které se konají na
základě zákona, s ÚČastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednottivými
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k
sezení, na kterém se převážně zdtžuje,

2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slrnvnosti, při kterych
se převážné zpívá, včetně zkoušek;

II. omezuje
1. divadelnÍ, Íilmová a jiná umělecká představení, při kteqých se převážně nezpívá, tak,

že
a) se jich m.ůže úČastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být

dodrŽena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci,
hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastnftů odděleny
nepropustnou zábranou bránící šířerrí kapének (např. plexisklo),

b) kaŽdý ÚČastník akce má urČeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje;
pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k
sezenÍ; organwátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst
k sezení pro účastníky akce,

c) v prostorecho kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat
potraviny včetně pokrrrnů a nápojů,

d) ÚČastníci jsou povinni dodrŽovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 mefi,
nejdeJi o Členy domácnosti,ledaže se zdtžujína určeném místě k sezení,

2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními §vazy tak, že se jich
ÚČastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické
zázemí vČetně rozhodČích a osob zajišt'ujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím
130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na
přípravu sportovcŮ pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními
sYazy,

3. ÚČast na bohosluŽbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení,
nejvýŠe vŠak 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na
místě k sezenío a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v
pruběhu bohoslužby se nezpívá,

4. provoz provozovny stravovacích sluŽeb tak, žejejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:



k 01.10.2020

a) zál*az přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00
hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které rreslouží pro veřejnost (např.
zaměstnanecké stravovánÍ, stravování poskytovatelů zrjravotních služeb a sociálních
sluŽeb, ve vězeňských zaŤízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo
Provozovnu stravovacích sluŽeb (např. provozovny rychlého oběerstvení s výdejoqim
okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),

b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1r5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,

c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
d) v Případě prodeje z provoz.Ovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory

(naPř. v}dejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí p.*oroooý
konzumují Potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny
dodrŽovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde_li o člený domácnosti,
ledaŽe se zdrŽují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např.
zafuádka),

e) Provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než
je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovate|
je Povinen písemně evfldovat celkový aktuální počet rrníst k sezení proŽákazníIq.

2S1) vyhláŠení NOUZOVnrrO §TAVU - usnesení vlády ó. g57 z30.9.2020 - od
5.10.2020 na dobu 30 dní

vládav souladu s č1. 5 a 6 ústavního zákonač. 110/1998 Sb., o bezpeěnosti České republiky,
vyhlašuje

Pro Území České republiky z d,ůvodu ohrožení Ž&aví v souvislosti s prokázaním qískytu
koronaviru l oznaěov artý j ako sARs coy -2l na území České republiky

NoUZo\^i/ sTAv
na dobu od 00.00 hodin dne 5. řijna2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
I.nařizu jevesmyslu§5písm. a)aže)a§6zákonač.24012000 Sb.,okrizovémřizenía

o změně někteqých zákoni (krizový zátkon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení
vzniklé krizové situace krizová opatřenío jejichž konkrótní provedení stanoví vláda
samostatným usnesením vlády;

II.ukládá
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. ČlenŮm vlády poŽádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s

vyhtáŠeným nouzovým stavem, která ělen vlády nebo jím iizené ministerstvo činí v
rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III.stanovíržesubjektykritickéinfrastrukturymohouurčitkritickézaměstnance,
jejicbŽ přítomnost na pracoviŠti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku
kritické infrastruktury , na néž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva
zdravoúnictví nejsou tímto vyhlášením nouzovóho stavu dotčena;

V. P o v ě ř_u j e předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

YI. toto rozlrodnutí nabývá úČinnosti dnem 5. října 2020, v 00.00 hodin a jeho platnost
končí uplynutím 30 dnŮ odtnabytí jeho účinnosti.

280) Závéry jednání vlády dne 30.9.2020
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Kromě qýŠe uvedených usnesení vládyn která se fýkají vyhtášení nouzového star'u a
krizového opatřenín kterynr §e omezuje volný pohyb osobo především pořádání
hromadných akcín se vláda zabývala i omezením školní docházky. Štotská zařízení se
budou řídit rozhodnutín krajstcých hygieniclcých stanic, které budou vydávat opatření
podle situace v regionu na základě epidemiologického semaforu (viz. httpi://onemócneni_
aktualne.mzcr.c/covid-19/stupne-pohotovosti). Omezení výuky formoú pr..noa,, 

"udistanČní vzdělávání se má od pondělí 5. října likat střodních, vyšších odbomých a
vYsokých Škol v krajích s Červenou či oranžovou barvou. Nebude se vztahovat na
Praktické vYuČování a Praktickou přípravu, individuální konzultace a zkoušky na
vYsokých Školách a v případtě víceteúých gymnázií také na povinnou školní docházku.
V ostatních krajích dochází k omezení provozu škol'a školských zařízenípodle školského
zákona a vysolcých Škol podle zákona o vysokých školách tak, že součóstí o"aa*"mí ncní
zpév a s výjimkou prvního stupně základního vzdélávání v základní škole ne,budou
dočasně součástí vzdělávání ani sportovní činnosti.



UsNEsENí
vLÁDy česxÉ REpuBLlK\í

ze dne 30, září 2020 é.957

vláda v souladu s ěl. 5 a 6 Ústavního zákona ě. 1í O/1998 Sb., o bezpeěnosti české republiky,

vyhlašuje

Pro Území České rePubliky z dŮvodu ohrožení zdravi v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/oznaěovaný jako SARS CoY-2lna území České republiky

Nouzo\fÍ STAV

na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2O20 na dobu 30 dnů.

Vláda

!.l1řizu j e vesmyslu § 5 písm. a) aže) a§6zákona ě,24ot2ooo Sb,, okrizovém řízení
a o změně něktených zgkolŮ (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové
situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví viaoa Šamóstatným usnesením vlády;

ll.ukládá
,t. předsedovi vlády řídit a koordinovat rlkoly podle bodu l,,
2. ělenŮm vlády p_ožádat vládu o pŤed_chozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným

nouzovým stavem, která ělen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svybrr pravo-rnocí, ďto
před jejich uplatněním;

lll. s t a n o v..Í , Že subjekty kritické_ infrastruktury mohou urěit kritické zaměstnance, jejichž
přítomnost na pracoviŠtije. nezbytná pro zajištění funkce prislušnéno prvku kritické infrastruktúry, na
něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

lV. dosavadní vYdaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotěena;

, v, pově řu j e předseduvládyinformovatneprodleně poslaneckou sněmovnu parlamentu
ceské republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu l. tohoto usnesení;

Vl. toto rozhodnutí nabývá rjčinnosti dnem 5, října2020, v00.00 hodin a jeho platnostkončí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho úěinnosti,

Provedou:
ministři,
vedoucí ostatn ích tlstředních
orgánů státní správy

Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

lng. Andrej Babiš, v, r.
předseda vlády


