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Po posouzení písemné žádosti hlavního města Prahy ze dne 19. března 2021 místopředseda vlády 

a ministr vnitra v souladu s bodem XII. usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 

č. 299 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb., (dále jen „usnesení vlády“)  

NEUDĚLUJE VÝJIMKU 

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

 

 

Odůvodnění: 

 

Okresy Praha-východ a Praha-západ jsou z hlediska základních služeb i sportovního vyžití pro 

své občany dostatečné vybavené. Pro občany okresů jsou větší sídelní centra, s širokou nabídkou 

nákupních možností jakožto i občanské vybavenosti, dostupná individuální i hromadnou 

dopravou, a to v časové dosažitelnosti odpovídající standardům běžným v ČR.  

 

V případech, kde existovaly objektivní důvody pro udělení výjimek, o něž bylo ze strany 

dotčených obcí požádáno, již byly tyto výjimky uděleny. Jedná se o lokality, kde by bylo 

uplatňování přijatých vládních opatření buď zcela nemožné, nebo by představovalo pro občany 

neúměrnou zátěž či komplikaci. K dnešnímu dni bylo přijato 6 takových výjimek.  

  

Je pozitivní, že v hlavním městě Praze i obou sousedních okresech se snižuje riziko nákazy. Tento 

trend vývoje epidemie  může přispět i k rychlejšímu plošnému uvolnění tohoto krátkodobého 

vládního opatření. Ukazuje se tedy, že tato vládní opatření mají jako celek svůj smysl. Jejich 

postupná dekonstrukce by však bohužel mohla tento trend opět změnit. Umožnění koncentrace 
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osob v rámci aglomerace převyšující 1,5 mil obyvatel je v této situaci příliš riskantní. Základní 

smysl přijatých vládních opatření zůstává ve snížení pohybu obyvatel na nezbytné minimum 

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

 

Z výše uvedených důvodů se nevyhovuje žádosti o udělení výjimky. 
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