MINISTERSTVO
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ZDRAVOTNICTVÍ

CESKE REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 24. listopadu 2020
V Praze dne 7. prosince 2020

Odpověď

na žádost

o poskytnutí informace

podané dle

zákona č.

106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 24. listopadu 2020, evidovaným pod č.
jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů,

požádal

o

následující

informace

(cituji):

V

současnosti

jsou

zakázané

volnočasové aktivity pro děti (MO o zákazu maloobchodu a služeb, bod I/4k). V tabulce
PES nejsou pravidla pro tyto aktivity zmíněna. V jakých stupních PES jsou tyto aktivity
povoleny,

nebo podle

volnočasových

aktivit,

které položky PES
které

nejsou

se

povolení/zákaz těchto

provozovány

podle

školského

aktivit řídí
zákona

ani

(včetně
nejsou

sportovním klubem, t.j. například skauti, dobrovolní hasiči, pionýři)?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:
Publikovaný Protiepidemický systém (PES - https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes) je
podpůrným

nástrojem/zkratkou

umožňující

přehledné

znázornění

plánovaných

epidemických opatření a je nutné jej vykládat v souvislosti s konkrétními usneseními vlády
o přijetí krizových opatření, která jsou obecně závaznými právními předpisy.

Aktivity, na které poukazujete (skauti, pionýři, hasiči atd.) spadají do kategorie spolkových
činností a doposud v matici opatření PES do hromadných akcí ve vnitřních a venkovních
prostorech.

Co přesně bude obsahem konkrétních usnesení vlády o přijetí krizových opatření nelze
předvídat

před

konkrétních

jejich

právních

konkrétním
prostředků.

vydáním
Jejich

a

bude

znění

třeba

vždy

potom

lze

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.
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-
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V současné

době, tj. od

3.

12. do

12. 12.

Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2020

2020, se

na předmětnou

činnost vztahuje

č. 1262, které umožňuje pořádání

hromadných

akcí v počtu 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech.

S pozdravem
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