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1. místopředseda vlády 

a ministr vnitra 

 

Praha 5. března 2021 

Č. j. MV- 36870-71/OSR-2021 

 

 

 

Po posouzení písemných žádostí společnosti Albert Česká republika, s.r.o. ze dne 3. 3. 2021 a ze 

dne 4. 3. 2021 místopředseda vlády a ministr vnitra v souladu s bodem XII. usnesení vlády ze dne 

26. února 2021 č. 216, vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 

28. února 2021 č. 218, vyhlášeného pod č. 115/2021 Sb., (dále jen „usnesení vlády“)  

NEUDĚLUJE VÝJIMKU 

z omezení podle bodů I. až IV. usnesení vlády. 

 

Odůvodnění: 

Výjimky, které ministr vnitra může dle čl. XII zmíněného usnesení vlády udělit, jsou předjímány 

pouze pro takové případy, kdy by jejich dodržování představovalo pro obyvatele dotčených obcí 

z objektivních (především geograficko-dopravních) důvodů příliš velkou a neodůvodnitelnou 

zátěž, či by nebylo objektivně vůbec možné. V tomto ohledu jsou pro případné udělení výjimky 

aktivně legitimovány především obce jako veřejnoprávní korporace s ohledem na své základní 

poslání, kterým je (v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) péče 

o občany.  

Základním smyslem přijatých vládních opatření je snížení pohybu obyvatel na nezbytné 

minimum a udržení co největšího množství obyvatel v rámci územních obvodů okresů, a tedy 

omezení koncentrace lidí z více oblastí, jako prevence proti šíření nemoci Covid-19. Tato opatření 

ve svém důsledku znamenají očekávatelné, avšak časově omezené snížení komfortu obyvatel 

při zajišťování svých potřeb, pod které lze subsumovat i například snížení spektra nákupních 

příležitostí. Přijatá opatření se v konečném důsledku mohou dotknout i samotných prodejců 

či poskytovatelů služeb, kterým je omezena jejich běžná spádová oblast. 

Požadovaná výjimka by šla zcela proti smyslu zavedeného opatření a významně by snižovala 

jeho účinnost, tedy snahu minimalizovat možnosti styku osob žijících v různých okresech. 

Výjimkami by se naopak vytvořilo jedno relativně malé místo, kde by se občané hlavního města 
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Prahy a dvou dalších okresů, které patří populačně k nejlidnatějším územním obvodům v ČR, 

mohli setkávat.   

Dotčené prodejny (obchodní centra) nelze považovat za součást základní (nezbytné) občanské 

vybavenosti pro přilehlé části sousedního okresu či přilehlé části hlavního města Prahy a nejsou 

primárně určeny jako infrastruktura pro tyto oblasti. V dosahu individuální i veřejnou dopravou 

jsou další místa, kde lze realizovat nákupy zboží a služeb, aniž by na příslušných územích hrozily 

například neúnosné dopravní komplikace. Probíhající hranice okresů v lokalitě zde tedy 

nepředstavuje ani problém z hlediska organizace dopravy, aby měla být udělena výjimka pro 

celou obec.  
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