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391

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 Č. 957

vláda v souladu s ČI. 5 a 6 ústavního zákona Č. 110/1998 Sb., o bezpeČnosti České republiky,

vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohroŽení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
loznačovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.

Vláda
I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) aŽ e) a § 6 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řeŠení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní 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 vyhlášeným nouzovým
stavem, která Člen vlády nebo jím řízené ministerstvo Činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatnenim;
III. st a n o ví, Že subjekty kritické infrastruktury mohou urČit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost
na pracoviŠti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něŽ se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;
IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto
vyhláŠením nouzového stavu dotČena;
V pověřu je předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky o vyhláŠení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;
VI. toto rozhodnutí nabývá úČinnosti dnem 5. října 2020 v 00:00 hodin a jeho platnost konČí uplynutím
30 dnů od nabytí jeho úČinnosti.

Provedou:
"

'

V'

mlnlstrl,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
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392

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. září 2020 Č. 958
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády Č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s ČI. 5 a 6 ústavního
zákona Č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru loznačovaný jako SARS-CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) aŽ e) a § 6 zákona Č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řeŠení vzniklé krizové
situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) aŽ e) a § 6 odst. 1
písm. b) krizového zákona.
Vláda s úČinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje
1. hromadné akce konané v počtu vyŠŠím neŽ deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v poČtu vyŠŠím
neŽ dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou Členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné Činnosti, 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 osob, které se konají na základě zákona, s úČastí veřejnosti nepřevyšující
sto 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,
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převáŽně zpívá,
vČetně zkouŠek;
II. omezuje
1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převáŽně nezpívá, tak, Že
a) se jich může 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 úČastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící Šíření 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; organizátor akce je povinen písemně
evidovat celkový aktuální poČet míst k sezení pro úČastníky akce,
C) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny vČetně pokrmů
a nápojů,
d) úČastníci jsou povinni dodrŽovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o Členy
domácnosti, ledaže se zdržují na urČeném místě k sezení,
2. sportovní akce v rámci soutěŽí organizovaných sportovními svazy tak, že se jich úČastní pouze sportovci
a nezbytné osoby zabezpečující organizaČní a technické zázemí vČetně rozhodČích a osob zajišťujících

zpravodajství v poČtu nepřevysuµcím 130 osob v rámci vmtrního l vnejsiho sportoviste; stejně omezeni
se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěŽí organizovaných sportovními
.P

p

'ď

svazy,
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 sezení, a to s výjimkou osob
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
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4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodrŽovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích sluŽeb v Čase mezi 22:00 hod. a 06:00 hod.,
s výjimkou provozoven, které neslouŽí pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích sluŽeb (např. provozovny rychlého obČerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše Šest zákazníků,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové
okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy vČetně
nápojů zde zakoupených, povinny dodrŽovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o Členy domácnosti, ledaŽe se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny
(např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, neŽ je ve vnitřních
prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat
celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

