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4o7

USNESENÍ

vLÁDy ČBsnn REpuBLIKy
ze dne 1,2. října 2O2O č. 1021,

o přijetí krizového opatření

Y

návaznosti na usnesení vlády ě. 957 ze áne 30. září 2O2Q, kterým vláda v souladu s č1, 5 a 6 ústavního
zákona č. !tO/1,998 Sb,, o bezpečnosti Českérepubliky, vyhlásila pro územíČeskérepubliky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronavinl /označovaný jako SARS CoY-2/ na území
Českérepubliky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákonač.240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně něktených zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, pro řešení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinnostíode dne 14. řfina2O2O od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
|. zakazuie
1. hromadné akce konané v počtu vyššímnež 6 osob ve vnitřních prostorech smveb nebo ve vnějších
prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
- zaměstnanců vykonávajících, práci pro stejného zaměstnavatele,
- osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
- osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyššímpočtu osob,
se hromadné akce udržujíodstup od osob, které nejsou účastníkytéto hromadné
přičemžosoby účastnící
akce, alespoň 2 metry;
s tím, že:

a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady, slavnosti, taneční
akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,

b) zákaz podle tohoto bodu

se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavníchorgánů, orgánů
jiných
veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na
veřejné moci, soudů a
základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastíveřejnostinepřevyšující100 osob s tím, že
mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo
k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1,99a Sb., o právu shromaždbvacím, ve znénípozdějších předpisů, za podmínek podle bodu 1116,

c) zákazpodle tohoto bodu

se nevztahuje na účastna svatbě, prohlášení osob o torn, že spolu vstupují do
pohřbu a následné oslavě, resp, smutečníhostině, konaných nejpozději
partnerství,
registrovaného
následujícího dne; pro účeloslavy podle tohoto písmene se zakazrtje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00;00 hod. a 06:00 hod.,

2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů
áomácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účastina svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerswi nebo pohřbu; ryto osoby jsou povinny
zachováyat při kontakťu s ostatními osobami, s v.ýjimkou členůdomácnosti, odsrup nejméně 2 ínetry,
poktrd to je možné,
3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
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koncerq, a jiná hudební, divadelni filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů avarieté,
společný zpév více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná
o ýkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
poutě a podobné tradičníakce,
kongresy a jiné vzdéIávací akce,
veletrhy,
pro.voz heren a kasin,
provoz a používánísportovišťve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurry,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdélávání v základních
školách a v mateřských školách,
provoz apoužíváníumělých koupališť(plavecký bazén, koupelový bazén,bazénpro kojence a batolata,
brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
návštěvy a prohlídky muzeí, galerii výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulrurních objektů, hvězdáren a planetárií,
provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18let zaměřených na činnosti
obdobné zájmowýrnvzdéláváním podle § 2 vyhlášky č,74/2005 Sb., jako jsou zejnr,éna zájmová, výchovná, rekreačnínebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vl,učování;

II. omezuje
1, provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovate|é musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary),
s aújimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze
v čase mezi 06:00 hod, a 20:00 hod,; rcnto zákaz se nevzbhuje na prodej mimo provozovrru stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerswenís výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou
bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkimv místě provozovny (např, výdejové okénko)
je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

b) zákazníci jsou usazeni

tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníkůsedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýš e 4 zákazníci, s výjimkou členůdomácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že rnezi skupinami nejvýše 4 zákaznků, s wýjimkou členůdomácnosti,
je rozestup alespoň 2 nr.etry,
d) v případě prodeje z proyozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové
okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně
nápojů záe zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat fozestupy od jiných osob alespoň2 metry, nejde-li o členy
domácnosti,
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků,než ie ve vnitřních prostorech proyozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,

I

zákaz produkce živéhudby a tance,

g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

