Nařízení
saského Státního ministerstva pro sociální věci
a sociální soudržnost
o ochraně před koronavirem SARS-CoV-2 a COVID-19
(Saské nařízení o ochraně před koronavirem – SNOK)
ze dne 25. srpna 2020
Na základě první věty § 32 ve spojení s první a druhou větou § 28 odst. 1 zákona
o ochraně před nákazou ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045), přičemž znění první
a druhé věty § 28 odst. 1 bylo přepracováno na základě čl. 1 bodu 6 zákona ze dne 27. března
2020 (BGBl. I s. 587), ve spojení s § 7 nařízení saské vlády a saského Státního ministerstva
pro sociální věci a sociální soudržnost upravujícího odpovědnost na základě zákona
o ochraně před nákazou v souvislosti s úhradou nákladů za očkování a jiná profylaktická
opatření ze dne 9. ledna 2019 (SächsGVBl. s. 83), které bylo pozměněno nařízením ze dne
13. března 2020 (SächsGVBl. s. 82), nařizuje saské Státní ministerstvo pro sociální věci
a sociální soudržnost následující:
§1
Zásady
(1) Všichni jsou v souvislosti s pandemií koronaviru vyzýváni, aby omezili na nezbytné
minimum fyzický a sociální kontakt s ostatními osobami s výjimkou příslušníků vlastní domácnosti,
partnerů a osob, k nimž je váže právo na péči a právo na osobní styk, a příslušníků další
domácnosti nebo maximálně deseti dalších osob. Kdykoliv je to možné, je třeba od ostatních osob
udržovat odstup alespoň 1,5 metru a dodržovat další opatření omezující riziko nákazy (omezení
kontaktu). Tyto zásady patří pro všechny oblasti života včetně pracovišť.
(2) Důrazně se doporučuje v případě kontaktů na veřejnosti, a to zejména s rizikovými
osobami, nosit pokrývku úst a nosu, a snížit tak riziko nákazy sebe i druhých. Mezi příslušná
opatření patří také pravidelná hygiena rukou a zamezení kontaktu rukou a obličeje. Rodiče
a opatrovníci by měli zajistit, aby jejich děti nebo osoby svěřené do péče tato doporučení
dodržovaly, pokud jsou toho schopny. Osoby s postižením a se zdravotními omezeními nemusí
pokrývku úst a nosu nosit, pokud toho nejsou schopny. Při kontaktu s osobami s poruchou sluchu,
které jsou odkázány na odezírání ze rtů, je možné pokrývku úst a nosu na přechodnou dobu
nenasazovat.
§2
Omezení kontaktu, ustanovení o odstupu, pokrývky úst a nosu
(1) Soukromá setkání ve vlastní domácnosti jsou přípustná bez omezení počtu osob.
(2) Setkání a shromáždění ve veřejném prostoru jsou přípustná pouze s příslušníky vlastní
domácnosti, v doprovodu partnera nebo partnerky, s osobami, k nimž danou osobu váže právo na
péči a právo na osobní styk, a
1.

s příslušníky další domácnosti nebo

2.

s maximálně deseti dalšími osobami.

(3) Rodinné oslavy (mimo jiné svatby, narozeniny, pohřby, oslavy výročí, rodinné oslavy
začátku školního roku) v restauracích nebo ve vzájemně oddělených prostorách pronajatých od
třetích osob (případně také venku) jsou přípustné v maximálním rozsahu 100 osob z okruhu
rodiny, přátel a známých. Je třeba dodržovat hygienická opatření.
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(4) Podnikové oslavy a oslavy v rámci spolků jsou povoleny v maximálním rozsahu 50 osob.
Je třeba dodržovat hygienická opatření.
(5) Osoby odpovědné za nabídky v rámci péče o děti a mládež podle § 11 až 14, § 16, § 29
a § 32 svazku VIII sociálního zákoníku – Péče o děti a mládež – ve znění zveřejněném dne 11.
září 2012 (BGBl. I s. 2022), naposledy pozměněném čl. 16a odst. 6 zákona ze dne 28. dubna 2020
(BGBl. I s. 960), jsou povinny vytvořit a realizovat koncepce, které zajistí dodržování hygienických
opatření. V závislosti na velikosti zařízení a prostorové situaci musí být v koncepci stanovena horní
hranice počtu zároveň přítomných osob, která umožní dodržování minimálního odstupu. Pokud
mohou být nabídky realizovány v neměnných skupinách s pomocí shromažďování kontaktních
údajů, které respektuje ochranu osobních údajů a jehož pomocí jsou shromažďovány pouze
nezbytné údaje, ve smyslu čtvrté až sedmé věty § 7 odst. 1, nemusí být v rámci skupiny dodržován
minimální odstup. Odstavec 2 se nepoužije pro prostorové uspořádání v prostorách pro spaní
v rámci opatření pro rekreaci dětí a mládeže v souvislosti s pevně danými, neměnnými skupinami.
Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost může stanovit další požadavky
prostřednictvím všeobecného opatření. Pro ostatní opatření pro rekreaci dětí a mládeže v dalším
se obdobně použije první až třetí věta a pátá věta.
(6) Minimální odstup 1,5 metru se nepoužije v zařízeních denní péče o děti, ve školách a při
školních akcích. Alternativní ochranná opatření může stanovit všeobecné opatření Státního
ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost upravující provoz zařízení denní péče o děti,
škol a školních internátů v souvislosti s bojem proti pandemii SARS-CoV-2. První věta se obdobně
použije pro vzdělávací zařízení a zařízení dalšího vzdělávání a ostatní zařízení školního
vzdělávání a dále pro nabídky prázdninové péče v rámci podpory integrace.
(7) Pokrývku úst a nosu je třeba nosit
1.

při používání prostředků veřejné dopravy nebo linkových dopravních služeb pro účely
přepravy osob s postižením nebo osob odkázaných na péči třetího mezi
bydlištěm/obydlím a zařízeními,

2.

při používání dálkových autobusů, není-li možné udržet minimální odstup 1,5 metrů,

3.

při pobytu v obchodech a

4.

v případech, které stanoví všeobecné opatření Státního ministerstva pro sociální věci
a sociální soudržnost upravující provoz zařízení denní péče o děti, škol a školních
internátů v souvislosti s bojem proti pandemii SARS-CoV-2.

Od této povinnosti jsou osvobozeny děti do šesti let. První věta bod 1 až 3 se nepoužije pro
zaměstnance, pokud byla přijata jiná ochranná opatření nebo nedochází ke kontaktu s klienty.
Obdobně se použije čtvrtá až pátá věta § 1 odst. 2. K doložení osvobození od povinnosti podle
první věty postačí předložení průkazu těžce zdravotně postižené osoby nebo lékařského
potvrzení. V tomto případě nelze používání a pobyt podle první věty odepřít z důvodů ochrany
před nákazou. Osobám, které v rozporu s povinností stanovenou v první větě nemají na sobě
pokrývku úst a nosu, je používání podle první věty bodu 1 alternativy 1 a bodu 2 a pobyt podle
bodu 3 zakázán.
(8) Odchylně od odstavce 2 je provozování sportu při dodržení hygienických opatření podle
§ 4 povoleno.
(9) Setkání a shromáždění ve veřejném prostoru jsou odchylně od odstavce 2 povolena při
dodržování minimálního odstupu 1,5 metru. § 5 zůstává nedotčen. V případě zařízení a nabídek
podle § 4 odst. 4 bodu 7 a zařízení a nabídek v rámci náboženských organizací je možné
minimální odstup snížit, pokud je provedeno povinné shromažďování kontaktních údajů, které
respektuje ochranu osobních údajů a jehož pomocí jsou shromažďovány pouze nezbytné údaje, ve
smyslu čtvrté až sedmé věty § 7 odst. 1 a jsou přijata vhodná hygienická opatření.
(10) Mimo setkání a shromáždění uvedená v odstavcích 2 až 6 a 8 jsou setkání
a shromáždění ve veřejném prostoru zakázána.
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§3
Podniky řemeslné výroby, poskytovatelé služeb a ostatní podniky, zařízení, sportoviště,
gastronomie, hotely, zařízení pro krátkodobé ubytování, obchody nebo nabídky pro
styk s veřejností a akce
(1) Provoz podniků řemeslné výroby, poskytovatelů služeb a ostatních podniků, zařízení,
sportovišť, gastronomie, hotelů, zařízení pro krátkodobé ubytování, obchodů nebo nabídek pro
styk s veřejností a akcí je v případě dodržování hygienických opatření podle § 4 povolen. V tomto
případě se nepoužije zákaz shromažďování podle § 2 odst. 10.
(2) Zakázán zůstává provoz
1.

diskoték, tanečních zábav v uzavřených prostorách,

2.

parních lázní, parních saun,

3.

akcí, kde je nabízena prostituce, zprostředkování prostituce, vozidel, kde je nabízena
prostituce a

4.

zařízení, kde je nabízena prostituce, s výjimkou případů, kdy se jedná o úplatné
poskytování sexuálních služeb bez pohlavního styku na základě hygienické koncepce
schválené příslušnými místními orgány a s mechanismy pro trasování.

(3) Provozovatelé zařízení pro krátkodobé ubytování nesmí ubytovávat osoby, které přicestují
z okresu, města se statutem okresu ve Svobodném státě Sasko nebo na spolkovém území nebo
z městského státu, kde se v posledních sedmi dnech objevilo souhrnně více než 50 nových
případů nákazy na 100 000 obyvatel, respektive osoby, které v těchto správních celcích mají
bydliště. Pokud se jedná o lokálně vymezitelný případ nákazy a příslušné úřady nařídily omezení
pouze pro daný vymezený region, vztahuje se zákaz ubytování pouze na osoby, které přicestují
z této regionální oblasti, respektive zde mají bydliště. Výše uvedené se nevztahuje na osoby, které
disponují lékařskou zprávou potvrzující, že na základě molekulárně-biologického testování nic
nenasvědčuje tomu, že by byly nakaženy koronavirem SARS-CoV-2. Testování v takovém případě
musí proběhnout nejpozději 48 hodin před příjezdem. Oblasti se zvýšeným rizikem nákazy podle
první nebo druhé věty stanoví Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost a zveřejní
je na webových stránkách www.coronavirus.sachsen.de tak, jak je v daném místě obvyklé.
(4) Zaměstnavatel zaměstnávající osoby, které
1. pro účely alespoň tři týdny trvající pracovní činnosti přechodně přicestují na území
Svobodného státu Sasko (sezónní pracovníci),
2. bydlí v hromadně obydlených prostorech a
3. pracují v podnicích, v nichž zároveň pracuje více než deset zaměstnanců včetně
dočasných zaměstnanců, agenturních zaměstnanců a ostatních osob,
musí zajistit, aby se tyto osoby při nástupu do zaměstnání prokázaly lékařskou zprávou podle třetí
a čtvrté věty odstavce 3 v německém nebo anglickém jazyce. Osoby, které nedisponují dokladem
podle první věty, není možné zaměstnat. Majitel podniku, který zaměstnává sezónní pracovníky, je
povinen oznámit pracovní činnost sezónního pracovníka příslušnému místnímu orgánu v zásadě
vždy 14 dnů před jejím zahájením. Pozdější oznámení postačí pouze tehdy, pokud majitel podniku
doloží, že dřívější oznámení nebylo ze závažných provozních nebo jiných důvodů možné. Součástí
oznámení musí být jméno sezónního pracovníka, místo jeho ubytování, druh a časové rozmezí
činnosti a kontaktní údaje majitele podniku. Oznamovací povinnost platí rovněž tehdy, pokud
sezónní pracovník během pobytu ve Spolkové republice Německo změní podnik nebo
zaměstnavatele.
§4
Dodržování hygienických opatření v podnicích řemeslné výroby, u poskytovatelů
služeb a v ostatních podnicích, v zařízeních, na sportovištích, v gastronomii, v hotelích,
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v zařízeních pro krátkodobé ubytování, obchodech nebo v rámci nabídek pro styk
s veřejností a akcí
(1) V rámci poskytovatelů služeb, podniků řemeslné výroby, ostatních podniků, zařízení,
sportovišť, gastronomie, hotelů, zařízení pro krátkodobé ubytování, obchodů, v rámci nabídek pro
styk s veřejností a pořádání akcí a v rámci organizovaných tanečních akcí tanečních škol
a tanečních spolků je třeba dodržovat standard pracovní ochrany proti SARS-CoV-2 Spolkového
ministerstva práce a sociálních věcí, pravidla pracovní ochrany proti SARS-CoV-2 a platné
konkretizace poskytovatelů pojištění nebo orgánu dohledu specifické pro jednotlivá odvětví
a příslušná doporučení Institutu Roberta Kocha k ochraně před nákazou, v platném znění, nebo
koncepce a doporučení profesních organizací. Dále je třeba dodržovat další ochranná opatření
v souladu s všeobecným opatřením Státního ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost
stanovujícím hygienické požadavky pro zabránění šíření koronaviru.
(2) Na základě doporučení a předpisů uvedených v odstavci 1 je třeba vytvořit a realizovat
vlastní písemnou hygienickou koncepci. Tato by měla zejména, pokud je to možné, obsahovat
ustanovení o dodržování odstupu od ostatních osob a další hygienická opatření.
(3) Hygienickou koncepci a její dodržování může prověřit příslušný místní orgán.
(4) Následující zařízení a nabídky s návštěvností až 1 000 osob musí před zahájením
provozu předložit hygienickou koncepci schválenou příslušným místním orgánem:
1.

koupaliště, kryté bazény, lázně, termální lázně a sauny, pokud se nejedná o podniky
nabízející krátkodobé ubytování, rehabilitační zařízení a zařízení na bázi členství
(například fitness studia).

2.

sportovní závody s publikem (výjimku představuje oblast volnočasového sportu a sportu
na nejnižší úrovni s návštěvností do 50 osob),

3.

volnočasové a zábavní parky,

4.

slavnosti, jarmarky, vánoční trhy,

5.

taneční zábavy pod širým nebem,

6.

veletrhy a

7.

kulturní a kongresová centra, divadla, hudební divadla, kina, koncertní síně, místa
pořádání koncertů, opery, hudební kluby (bez tance) a cirkusy.

V dalším se použije § 5.
(5) Pokud jde o úplatné poskytování sexuálních služeb bez pohlavního styku, odkazuje se na
§ 3 odst. 2 bod 4.
(6) Pro osoby ubytované nebo pracující v přijímacích střediscích nebo hromadně obydlených
prostorech pro uprchlíky přijmou úřady odpovědné za ubytování ustanovení pro konkrétní
zařízení nebo objekt v koordinaci s příslušnými místními orgány.
(7) Pokud shromažďování kontaktních údajů podle čtvrté až sedmé věty § 7 odst. 1 probíhá
digitálně, je dále třeba
1.

zajistit obdobné shromažďování kontaktních údajů návštěvníků a

2.

bezbariérové shromažďování údajů.
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§5
Akce velkého rozsahu a sportovní akce s publikem
(1) Akce velkého rozsahu a sportovní akce s publikem s návštěvností více než 1 000 osob se
mohou konat, pokud
1.

je možné provádět shromažďování kontaktních údajů, které respektuje ochranu osobních
údajů a jehož pomocí jsou shromažďovány pouze nezbytné údaje ve smyslu čtvrté až
sedmé věty § 7 odst. 1 a

2.

je k dispozici hygienická koncepce pro daný druh akce schválená příslušným místním
orgánem.

(2) Pro shromáždění ve smyslu saského shromažďovacího zákona ze dne 25. ledna 2012
(SächsGVBl. s. 54), který byl naposledy pozměněn článkem 7 zákona ze dne 11. května 2019
(BGBl. s. 358), se podmínky odstavce 1 nepoužijí.
(3) Od 20 nových případů nákazy na 100 000 obyvatel za posledních sedm dnů před
zahájením akce v okrese nebo ve městě se statutem okresu jsou akce velkého rozsahu
a sportovní akce podle odstavce 1 bez dalšího úředního rozhodnutí zakázány. Příslušný místní
úřad může konání akce schválit, pokud se jedná o konkrétní vymezitelné ohnisko, a konání akce je
tak odůvodnitelné. Zákaz podle první věty platí po tak dlouhou dobu, dokud počet nových případů
nákazy neklesne pod prahovou hodnotu 20 během více než sedmi dnů. To platí i pro již schválené
akce velkého rozsahu a sportovní akce.
§6
Ustanovení týkající se návštěv zdravotních a sociálních zařízení
(1) Za podmínek stanovených odstavcem 2 je přípustná návštěva následujících zařízení:
1.

domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou,

2.

zařízení podle § 2 odst. 1 saského zákona o péči a kvalitě bydlení ze dne 12. července
2012 (SächsGVBl. s. 397), který byl naposledy pozměněn zákonem ze dne 6. června
2019 (SächsGVBl. s. 466), a sdílená ubytování s ambulantní péčí a domovy pro osoby
s postižením podle § 2 odst. 2 a 3 saského zákona o péči a kvalitě bydlení, pokud se na
ně vztahuje část 2 saského zákona o péči a kvalitě bydlení,

3.

nemocnice, zařízení sociální péče a rehabilitační zařízení, v nichž je poskytovaná
lékařská péče srovnatelná s péčí v nemocnicích (zařízení podle první věty § 23 odst.
3 bodu 1 a 3 zákona o ochraně před nákazou ze dne 20. července 2000 (BGBl. I s. 1045),
který byl naposledy pozměněn článkem 5 zákona ze dne 19. června 2020 (BGBl. I
s. 1385) a

4.

stacionární zařízení pro děti a mládež, pro jejichž provoz je třeba povolení, podle první
věty § 13 odst. 3, první věty § 19 odst. 1, první věty § 34, § 35, § 35a odst. 2 bodu 3 a 4,
druhé věty § 42 odst. 1 a § 42a odst. 1 svazku VIII sociálního zákoníku a domy, v nichž
jsou poskytovány služby v rámci podpory integrace pro děti a mládež.

(2) Zařízení podle odstavce 1 jsou povinna v rámci hygienického plánu podle § 36 odst. 1
bodu 1 a 2 nebo § 23 odst. 5 zákona o ochraně před nákazou nebo v rámci samostatné koncepce
přijmout ustanovení týkající se návštěv a podle potřeby také opouštění zařízení a vstupování do
zařízení ze strany jeho obyvatel (koncepce návštěv pro konkrétní zařízení, v jejímž popředí budou
zájmy jeho obyvatel). Předpisy musí obsahovat zejména ustanovení ohledně hygienických
opatření, která je třeba dodržovat, ohledně počtu návštěvníků a ohledně sledování případných
řetězců nákazy. Obdobně se použije čtvrtá až sedmá věta § 7 odst. 1. Ustanovení týkající se
návštěv je třeba upravovat podle aktuální regionální situace v oblasti nákazy a musí zachovávat
přiměřenou rovnováhu mezi ochranou opatrovaných osob a jejich osobnostními právy a právy na
svobodu.
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(3) Dílny pro osoby s postižením a nabídky dalších poskytovatelů služeb podle § 60 svazku
XI sociálního zákoníku ze dne 23. prosince 2016 (BGBl. I s. 3234), který byl naposledy pozměněn
článkem 8 zákona ze dne sobota 14. prosince 2019 (BGBl. I s. 2789), musí mít vytvořenu koncepci
pro ochranu při práci a hygienu, která zohlední doporučení a předpisy uvedené v § 4 odst. 1.
V případě zaměstnanců, kteří pobývají v zařízeních podle odst. 1 bodu 2, je třeba koncepci pro
ochranu při práci a hygienu koordinovat s příslušným vedením ubytovacího zařízení, kde
zaměstnanec dílny pobývá. V této souvislosti je třeba přijmout opatření ohledně návratu do
zařízení, zejména pokud jde o dopravu a organizaci práce. První až třetí věta obdobně platí pro
jiné nabídky denní činnosti pro osoby s postižením, přičemž místo koncepce pro ochranu při práci
a hygienu se použije hygienická koncepce podle § 4 odst. 2.
(4) Soudní slyšení smí probíhat ve všech zařízeních podle odstavce 1. Výše uvedené platí
i pro právo na přítomnost poradců v právních záležitostech, opatrovníků v řízení a dalších
účastníků řízení.
(5) Dovoleny jsou rovněž kontakty na místě prostřednictvím zaměstnanců sociálních úřadů
a úřadů pro péči o děti a mládež, poručníků, právních zástupců, notářů, opatrovníků v řízení
a pečovatelů a opatrovníků, pokud je třeba obstarat záležitosti osobní péče, a rodičů s právem na
návštěvu a styk. Vedle toho jsou povoleny návštěvy pro účely péče o duševní zdraví. Návštěvu
musí předem schválit vedení zařízení, které může vstup do zařízení podmínit splněním podmínek.
V případě podezření na nákazu je v souladu s pokyny Institutu Roberta Kocha v zásadě třeba
návštěvu zamítnout.
(6) Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální soudržnost může prostřednictvím
všeobecného opatření stanovit další předpisy a hygienická opatření. Výjimku může v jednotlivých
případech schválit příslušný místní orgán, pokud je to nezbytné z hlediska ochrany před nákazou
nebo odůvodnitelné.
§7
Oblasti se zvýšeným rizikem nákazy
(1) V závislosti na parametrech regionální infekční situace musí příslušné orgány přijmout
zpřísněná opatření pro utlumení výskytu nákazy. První taková opatření je třeba přijmout nejpozději
při 35 nových případech nákazy na 100 000 obyvatel během sedmi dnů. Výše uvedené se týká
zejména shromažďování osobních údajů pro sledování nákazy pořadateli a provozovateli podniků,
sportovišť, gastronomie, hotelů, zařízení pro krátkodobé ubytování a shromáždění ve veřejném
prostoru. Pro tyto účely je přípustné zaznamenávat a ukládat jméno, telefonní číslo nebo emailovou adresu návštěvníka a dobu jeho návštěvy. Tyto údaje musí být shromažďovány tak, aby
k nim neměly přístup třetí osoby, a musí být uchovány po dobu jednoho měsíce po ukončení
návštěvy pro příslušné orgány (§ 8 odst. 1 bod 1). Na požádání musí být tyto údaje předloženy;
jejich zpracovávání pro jiné účely je nepřípustné. Neprodleně po uplynutí příslušné lhůty musí být
údaje vymazány nebo zničeny. Zpřísnění opatření musí být neprodleně oznámeno tak, jak je to
v daném místě obvyklé. Nejpozději při souhrnném počtu 50 nových případů nákazy na 100 000
obyvatel během sedmi dnů je třeba přijmout další opatření, aby se ztlumilo propuknutí nákazy
a zabránilo se jejímu šíření do jiného regionu; mezi tato opatření patří také omezení kontaktu.
Další zachování přijatých opatření je třeba zvážit, jakmile počet nových případů nákazy poklesne
pod určující prahovou hodnotu během více než sedmi dnů.
(2) Pro případ konkrétního, prostorově omezeného nárůstu počtu nakažených (hotspot) se
přijmou odpovídající prostorově omezená opatření. Uplatňování zákona o ochraně před nákazou
tímto zůstává nedotčeno. V případě nárůstu počtu nakažených na pracovišti je třeba informovat
Saské zemské ředitelství, oddělení ochrany při práci.
(3) V souvislosti s oblastmi se zvýšeným rizikem nákazy, které svým rozsahem přesahují
okres nebo město se statutem okresu, může Státní ministerstvo pro sociální věci a sociální
soudržnost prostřednictvím všeobecného opatření stanovit zpřísněná opatření.
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§8
Pomoc při výkonu, jednání proti předpisům
(1) Úřady odpovědné v souladu s první větou § 1 odst. 1 nařízení saské vlády a saského
Státního ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost upravujícího odpovědnost na základě
zákona o ochraně před nákazou v souvislosti s úhradou nákladů za očkování a jiná profylaktická
opatření jsou odpovědné za provádění
1.

ustanovení tohoto nařízení,

2.

povinností a pravomocí vykonávaných v naléhavých případech nejvyššími zemskými
orgány veřejného zdraví v souladu s třetí větou § 1 odst. 1 nařízení saské vlády
a saského Státního ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost upravujícího
odpovědnost na základě zákona o ochraně před nákazou v souvislosti s úhradou nákladů
za očkování a jiná profylaktická opatření jsou odpovědné za provádění

3.

opatření přijatých nejvyššími zemskými orgány veřejného zdraví v souladu s druhou větou
§ 1 odst. 1 nařízení saské vlády a saského Státního ministerstva pro sociální věci
a sociální soudržnost upravujícího odpovědnost na základě zákona o ochraně před
nákazou v souvislosti s úhradou nákladů za očkování a jiná profylaktická opatření jsou
odpovědné za provádění.

Přitom je třeba dodržovat zásadu proporcionality. O pomoc při výkonu mohou přitom požádat
místní policejní orgány. Odpovědnost v souvislosti s uplatňováním předpisů pro ochranu při
práci podle saského nařízení o odpovědnosti za ochranu při práci ze dne 6. července 2008
(SächsGVBl. s. 416), které bylo pozměněno nařízením ze dne 8. října 2019 (SächsGVBl.
s. 706), zůstává nedotčena.
(2) Proti předpisům ve smyslu § 73 odst. 1a bodu 24 zákona o ochraně před nákazou jedná
osoba, která
1.

2.

úmyslně
a)

v rozporu s § 2 odst. 2 se účastní setkání nebo shromáždění, pokud přitom dojde
k překročení povoleného počtu osob,

b)

v rozporu s § 2 odst. 3 pořádá rodinnou oslavu v restauraci nebo v uzavřených
prostorách pronajatých od třetích osob (případně také venku) nebo se jí účastní,
pokud přitom dojde k překročení povoleného počtu osob,

c)

v rozporu s § 2 odst. 4 pořádá podnikovou oslavu nebo oslavu v rámci spolku nebo
se jí účastní, pokud přitom dojde k překročení povoleného počtu osob,

d)

v rozporu s první větou § 2 odst. 7 bodem 1 alternativou 1, bodem 2 a 3 nemá na
sobě pokrývku úst a nosu a nevztahuje se na ni výjimka podle čtvrté až páté věty § 1
odst. 2 nebo druhé a třetí věty § 2 odst. 7 nebo

e)

v rozporu s § 2 odst. 9 nedodržuje minimální odstup při setkáních a shromážděních
ve veřejném prostoru,

z nedbalosti nebo úmyslně
a)

v rozporu s § 3 odst. 2 bodem 1 pořádá nebo navštěvuje diskotéky nebo taneční
zábavy,

b)

v rozporu s § 3 odst. 2 bodem 2 provozuje nebo navštěvuje parní lázeň nebo parní
saunu,

c)

v rozporu s § 3 odst. 2 bodem 3 pořádá nebo navštěvuje akce, kde je nabízena
prostituce nebo zajišťuje zprostředkování prostituce nebo využívá vozidla, kde je
nabízena prostituce,

d)

v rozporu s § 3 odst. 2 bodem 4 provozuje zařízení, kde je nabízena prostituce,
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e)

v rozporu s první a druhou větou § 3 odst. 3 ubytovává osoby z oblasti se zvýšeným
rizikem nákazy,

f)

v rozporu s druhou větou § 3 odst. 4 zaměstnává osobu bez dokladu nebo včas
nepodá oznámení podle třetí věty § 3 odst. 4 a nevztahuje se na ni výjimka podle
čtvrté věty § 3 odst. 4,

g)

v rozporu s § 4 odst. 2 a 4 realizuje akce nebo nabídky bez hygienické koncepce
nebo hygienickou koncepci nedodržuje,

h)

v rozporu s § 5 realizuje akce velkého rozsahu nebo sportovní akce s publikem bez
shromažďování kontaktních údajů, které respektuje ochranu osobních údajů a jehož
pomocí jsou shromažďovány pouze nezbytné údaje, nebo bez hygienické koncepce
nebo hygienickou koncepci nedodržuje nebo

i)

v rozporu s § 6 odst. 2 nevytvoří samostatnou koncepci týkající se návštěv,
vstupování do zařízení a opouštění zařízení.
§9
Nabytí a pozbytí platnosti

(1) Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. září 2020. Zároveň pozbývá platnosti § 5 saského
nařízení o ochraně před koronavirem ze dne 14. července 2020 (SächsGVBl. s. 367).
(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 2. listopadu 2020.
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Drážďany, dne 25. srpna 2020

Ministryně pro sociální věci
a sociální soudržnost
Petra Köpping
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