odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Praha 3. listopadu 2021

Stanovisko k postupu strážníků obecních a městských policií při projednávání
přestupků spácháných porušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví
k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
Podle právního názoru odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra:
I.
Dne 1. listopadu 2021 nabylo účinnosti mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN.
Čl. I odst. I výše uvedeného mimořádného opatření s účinností ode dne 1.
listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání za stanovených podmínek zakazuje
pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými
jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen
„respirátor“), na stanovených místech určeným kategoriím osob.
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví je vydáno podle příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, lze jeho porušení kvalifikovat a projednávat jako přestupky
právě podle tohoto zákona.
Porušení zákazů podle uvedeného mimořádného opatření tak nelze
kvalifikovat jako přestupky podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
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V případě splnění všech zákonných podmínek lze porušení uvedeného
mimořádného opatření (spočívající např. v porušení zákazu pohybu a pobytu bez
předepsaných ochranných prostředků dýchacích cest) postihovat jako přestupek
podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.
Takový přestupek je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o
pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových
opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněn projednat i strážník
obecní policie příkazem na místě a uložit za něj podle § 91 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, pokutu až do výše 10 000 Kč, mladistvému obviněnému nejvýše 2 500 Kč;
to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.

II.
Ministerstvo zdravotnictví dne 27. září 2021 vydalo mimořádné opatření
k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, č.j. MZDR 14601/202125/MIN/KAN, které s účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání
nařizuje dodržování stanovených omezení maloobchodního prodeje a služeb.
Jelikož je uvedené mimořádné opatření vydáno podle zákona č. 258/2000 Sb. i podle
zákona č. 94/2020 Sb. je třeba při vedení přestupkového řízení rozlišovat, které výše
uvedené omezení je uloženo podle zákona č. 258/2000 S., a které podle zákona č. 94/2021
Sb.
S odkazem na znění § 2 odst. 2 zákona č. 94/2021 Sb., lze za omezení vydaná
podle tohoto zákona považovat pouze:
a) omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování,
b) omezení činnosti obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního
centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
c) omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária,
poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo
provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek jejich
provozování nebo poskytování,
d) omezení provozování přírodního nebo umělého koupaliště nebo sauny nebo
stanovení podmínek pro jejich provoz,
e) zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke
kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko
přenosu onemocnění COVID-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které
se jich mohou účastnit; zákaz nebo omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a
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podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo
soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu
shromažďovacím,
f) omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro
výuku nebo jiný provoz vysoké školy,
g) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit věcné, technické nebo
personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,
h) zákaz nebo omezení nebo stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických
zařízeních, zařízeních sociálních služeb nebo ve věznicích,
i) příkaz používat ochranné, mycí, čisticí nebo dezinfekční prostředky a další
protiepidemická opatření,
j) příkaz poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb v
týdenním stacionáři, domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory nebo
domově se zvláštním režimem poskytnout ministerstvu nebo krajské hygienické stanici
informace z jejich činnosti za účelem nastavení protiepidemických opatření,
k) omezení provozu dotčených prvků kritické infrastruktury a stanovení pravidel pro
zajištění jejich provozu,
l) přemístění osob ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody do jiné
věznice nebo vyloučení volného pohybu těchto osob mimo věznici,
m) příkaz testovat zaměstnance a jiné pracovníky na přítomnost onemocnění COVID19.

Ostatní omezení, která nelze podřadit pod výše uvedené body (např. omezení
provozu provozoven stravovacích služeb) je třeba považovat za vydaná podle zákona č.
258/2000 Sb.

V případě splnění všech zákonných podmínek lze porušení uvedeného
mimořádného opatření v části vydané podle zákona č. 258/2000 Sb. kvalifikovat jako
přestupek podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb.
Takový přestupek je podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 243/2020 Sb., o
pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových
opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky, oprávněn projednat i strážník
obecní policie příkazem na místě a uložit za něj podle § 91 odst. 1 zákona č.
250/2016 Sb. pokutu až do výše 10 000 Kč, mladistvému obviněnému nejvýše 2 500
Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.
V případě porušení omezení vydaných podle zákona č. 94/2021 Sb. (např.
porušení omezení provozu obchodních provozoven, obchodních center,
holičství/kadeřnictví, manikúry/pedikúry atd.) lze takové jednání kvalifikovat jako
přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle ustanovení § 10 nebo jako
přestupek fyzické osoby podle ustanovení § 11 tohoto zákona.
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S odkazem na ust. § 12 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb. je tyto přestupky
strážník obecní policie oprávněn projednat příkazem na místě a uložit za ně podle §
91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb. pokutu až do výše 10 000 Kč, mladistvému
obviněnému nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.
Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí
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