Církev československá husitská
Praha 6, Wuchterlova 523/5, PSČ: 160 00
k rukám členů Ústřední rady CČSH

V Praze dne 24.3.2020

Věc: Rozbor omezení práva shromažďovacího v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) –

konání Pohřbů

Vláda v souladu s. čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky,
vyhlásila dne 12.3.2020 nouzový stav. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se
s účinností od 16.3.2020 do 1.4.2020 se zakazuje volný pohyb osob na území celé České
republiky, a to s těmito výjimkami:
cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob
blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a
poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,


cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy
a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární
péče,

pobytu v přírodě nebo parcích,

cest zpět do místa svého bydliště,

pohřbů.


S účinností ode dne 16. března 2020 od 00.00 hod. do 1. dubna 2020 do 6.00 se nařizuje osobám
pobývajícím na území České republiky:



omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů,
omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

Je předpoklad, že doba trvání omezení se bude měnit.

Z výše uvedeného výčtu výjimek ze zákonných omezení vyplývá, že veřejné pohřby konat lze
a lidé se jich i v této době mohou účastnit.
Platí, že i v rámci pohřbů je nutné zachovávat pravidla ochrany zdraví před nákazou. Je nutné
omezit i v rámci pohřbu kontakt s jinými lidmi na nezbytně nutnou míru, používat ochranné
pomůcky, atd… Jedná se organizační opatření, která by měl pořadatel pohřbu předem nastavit
s přihlédnutím k místním podmínkám tak, aby riziko z konané ho pohřbu bylo co nejmenší.
Žádné omezení počtu osob, které se mohou pohřbu zúčastnit, vláda nestanovila. Stejně vláda
nestanovila omezení míst, kde se pohřby konají nebo dobu trvání pohřbu.

Zpracoval
Mgr. Jiří Oswald

