Výkladové stanovisko k opatření vlády Omezení hromadných akcí od 18. září
Provozovatel Zimního stadionu Neratovice, Cylindr West s.r.o., zastoupený jednatelem
Martinem Chabadou, (dále jen "provozovatel"), který je zároveň předsedou sportovního
oddílu, spolku HC Buldoci Neratovice, působícího na Zimním stadionu Neratovice, (dále jen
"oddíl"), se obrátil přímo na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha s žádostí o upřesnění
opatření o Omezení hromadných akcí od 18. září, viz
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-a
ktualne-plati-180234/#omezeni_hromadnych_akci_od_18_zari a
https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-zdravotnictvi-zprisnuje-pravidla-pro-ko
nani-vnitrnich-hromadnych-akci-na-stani/, kde se mj. uvádí, že "S účinností ode dne 1. září
2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření se zakazují nebo omezují slavnosti,
divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se:
1. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve
stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech,
nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb;
tento zákaz se nevztahuje:"
... "na hromadné akce ve vnitřních prostorech stavebně členěných areálů (sportovní hala
nebo stadion," ... "i) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru do 1000 osob s tím,
že ii) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s tím, že
1. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních
prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově
regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
2. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a ... sportovci, případně musí
být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící
šíření kapének (např. plexisklo), a
3. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry,
ii) s maximální možnou kapacitou vnitřního prostoru nad 1000 osob s tím, že ...
4. vnitřní prostor je rozdělen na organizačně oddělené sektory s maximální
možnou kapacitou 500 osob, kdy každý sektor má svůj vstup z venkovních
prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově
regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob,
5. kapacita prostoru, ve kterém se akce koná, může být využita do výše 1000 osob
a dále může být zbývající kapacita tohoto prostoru využita maximálně z 50 % s
tím, že jsou účastníci rozmístěni pokud možno rovnoměrně v každém sektoru
tak, aby byl zajištěn jejich rozestup,
6. při živé hudební produkci (koncerty apod.) se zakazuje zřizovat a obsazovat
sektory vymezené pro stání, v ostatních případech lze sektor vymezený pro
stání zaplnit nejvýše z 50 % jeho maximální kapacity,

7. musí být dodržena vzdálenost 2 m mezi účastníky a účinkujícími osobami (např.
herci, zpěváci, sportovci, přednášející), případně musí být účinkující osoby od
účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např.
plexisklo), a
8. odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry," ...
a kde se dále uvádí, že
S účinností ode dne 18. září 2020 od 18:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se zákazují nebo omezují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak, že se
zakazují hromadné akce podle bodu 1, s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných
akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních
prostorech staveb, pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení; v případě
hromadné akce podle předchozí věty, na kterou je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat
jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor hromadné akce je povinen písemně
evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce.
Provozovatel a klub se dále přímo obrátili na vedoucího Epidemiologické skupiny při
Ministerstvu zdravotnictví, profesora Romana Chlíbka, s žádostí o upřesnění Opatření o
omezení hromadných akcí od 18. září v návaznosti na jeho vyjádření v tiskové zprávě
Ministerstva zdravotnictví z 16. 9. 2020, viz odkaz výše, kde vedoucí Epidemiologické
skupiny při Ministerstvu zdravotnictví profesor Roman Chlíbek konstatuje, že „Smyslem
opatření je omezit úzký kontakt stojících osob v barech, klubech či restauracích.
Přidělené místo každému účastníkovi akce znamená vytvoření určitého distancu od
ostatních. To však neznamená, že by se v prostoru nemohlo například tančit. Lidé, kteří mají
své přidělené místo se mohou v roušce normálně pohybovat po provozovně. I nadále tak
bude možné pořádat například plesy, taneční a další akce. Každý účastník takové akce však
bude muset mít své místo k sezení.“
ZÁVĚR:
S ohledem na výše uvedené nařizuje provozovatel všem organizátorům akcí, jejichž
převážná část se bude konat ve vnitřních prostorách Zimního stadionu Neratovice,
vyhradit účastníkům v hledišti místo k sezení, a to tak, aby byla dodržena výše
uvedená ustanovení, s důrazem na dodržení pravidla 3R (roušky, rozestupy, ruce). U
akci, jejichž převážná část se nebude konat ve vnitřních prostorách Zimního stadionu
Neratovice (například trénink, který tvoří tři části, a to dvě hodiny suché přípravy a
jedna hodina přípravy na ledu), není v souladu s výše uvedeným nutné místa k sezení
zřizovat, ale je doporučeno dodržet pravidlo 3R.

