
 
 

               SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY SLEZSKA 
            Římská 45, Praha 2 

 
OPATŘENÍ VEDENÍ SH ČMS  

k současné situaci v ČR platné od 5. 10. 2020 
 

o přijetí krizového opatření   
  
V návaznosti  na usnesení vlády č. 957 ze  dne 30. září 2020, kterým  vláda v souladu s čl. 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 /označovaný 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.  
 
Toto krizové opatření je platné prozatím od 5. 10. 2020 00:00h do 18. 10. 2020 do 23:59h. Vzhledem 
k opatřením, které postupně nouzový stav rozvíjejí, se Vedení SH ČMS usneslo na následujících 
opatřeních:  
 

MČR v TFA 
 MČR v TFA se po dohodě s organizátory přesouvá na nový termín 24. dubna 2021, místem 

konání bude i nadále město Svitavy. Všechny přihlášky zůstávají v platnosti. 
 
Udělení titulu Zasloužilý hasič 

 Plánovaný termín na udělování titulu „Zasloužilý hasič“ 2. až 5. listopadu 2020 se ruší, 
vzhledem k tomu, že se jedná o rizikovou skupinu seniorů. Náhradní termíny budou určeny 
v jarních měsících v souvislosti s přípravou plánu práce na rok 2021. 

 
Další akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu 
vyšším než 20 osob ve vnějších prostorech 

 všechny tyto akce jsou zakázány s výjimkou akcí uvedených v části I., odst.1 a v části II., 
odst.2 Usnesení vlády č. 958 ze Sbírky zákonů č. 392/2020 ze dne 30. září 2020. Toto příslušné 
usnesení vlády je přílohou tohoto Opatření.  

 
 v případě pochybností o možnosti pořádání akcí doporučujeme obrátit se na příslušnou 

krajskou hygienickou stanici 
 
           Závěr 
 toto opatření je platné do 18. října 2020 do 23:59h 
 o případných změnách vyplývajících z aktuálních vládních opatření vás budeme informovat  

 
 
Schváleno Vedením SH ČMS dne 1. října 2020 
 
ÚČINNOST OPATŘENÍ od 5. října 2020 

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/zpravy/2020/sb158-20.pdf

