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Všeobecné opatření 
upravující přeshraniční navštěvování zařízení  

denní péče o děti, škol a školních internátů 
 

Oznámení saského Státního ministerstva pro sociální věci a  
sociální soudržnost 

 
ze dne 3. listopadu 2020, Az.: 15-5422/4 

 
 

Na základě první věty § 28 odst. 1 zákona o ochraně před nákazou ze dne 20. 
července 2000 (BGBl. I s. 1045), naposledy pozměněného článkem 5 zákona ze dne 
19. června 2020 (BGBl. I s. 1385), vydává saské Státní ministerstvo pro sociální věci 
a sociální soudržnost následující 
 

všeobecné opatření: 
 

Část 1 
Změna všeobecného opatření upravujícího provoz zařízení denní péče o děti, 

škol a školních internátů 
 

Všeobecné opatření upravující provoz zařízení denní péče o děti, škol a školních 
internátů v souvislosti s bojem proti pandemii SARS-CoV-2 saského Státního 
ministerstva pro sociální věci a sociální soudržnost ze dne 13. srpna 2020, Az.: 15-
5422/4 (SächsABl. s. 998), pozměněné všeobecným opatřením ze dne 16. září 2020 
(SächsABl. s. 1158), se mění takto: 
 
1. Bod 1.2. se mění takto: 
 

a) V bodě 1.2.6. se středník nahrazuje tečkou. 
 

b) Bod 1.2.7. a příslušná poznámka pod čarou 1 se zrušují. 
 
2. Bod 2.1. se mění takto: 

 
a) Do bodu 2.1.2. se doplňuje slovo „nebo“. 

 
b) V bodě 2.1.3. se čárka a slovo „nebo“ po slově „opatření“ nahrazují tečkou. 

 
c) Bod 2.1.4. se zrušuje. 

 
3. Bod 2.5. se zrušuje. 
 
 
 
 
 

Část 2 
Nabytí a pozbytí účinnosti všeobecného opatření, výhrada zrušení 
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1. Datem zveřejnění tohoto všeobecného opatření je 5. listopad 2020, který je zároveň 

dnem, kdy toto všeobecné opatření nabývá účinnosti. Toto všeobecné opatření 
pozbývá účinnosti uplynutím dne 21. února 2021. 

 
2. Toto všeobecné opatření se vydává s výhradou zrušení v případě, že po jeho 

zveřejnění se stav pandemie SARS-CoV-2 nebo právní situace v oblasti ochrany 
před nákazou změní tak, že budou nezbytná jiná ustanovení než ustanovení přijatá 
v tomto všeobecném opatření. 

 
Část 3 

Možnost přezkoumání 
 
Toto všeobecné opatření včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v referátu 15 Právní 
záležitosti a ústředí nákupu saského Státního ministerstva pro sociální věci a sociální 
soudržnost, Albertstraße 10, 01097 Drážďany, od pondělí do pátku (s výjimkou 
zákonem stanovených svátků) od 9 do 15 hodin. 
 

Zdůvodnění 
 
Dynamický vývoj pandemie vede k nutnosti krátkodobých změn různých právních 
úprav, které je třeba rovněž začlenit do všeobecného opatření upravujícího provoz 
zařízení denní péče o děti, škol a školních internátů. Ustanovení, která se zrušují podle 
části 1 bodu 1 písm. b (bod 1.2.7. včetně poznámky pod čarou), bodu 2 písm. c (bod 
2.1.4.) a bodu 3 (bod 2.5.), se týkají osob, které přicestují ze států nebo regionů mimo 
Spolkovou republiku Německo, pro něž platí zvýšené riziko nákazy SARS-CoV-2. 
Zvláštní opatření pro tento okruh osob již v rámci všeobecného opatření upravujícího 
provoz zařízení denní péče o děti, škol a školních internátů nejsou nutná. Saské 
nařízení o karanténě v souvislosti s koronavirem ze dne 30. října 2020 (SächsGVBl. s. 
562) zahrnuje a upravuje problematiku přicestování z rizikových oblastí mimo 
Spolkovou republiku Německo pro všechny oblasti života. Další specifická ustanovení 
pro zařízení denní péče o děti, školy nebo školní internáty již nejsou třeba.   
Žákům ze sousedních států Saska se tak umožňuje pokračovat ve vzdělávání na 
školách ve Svobodném státě Sasko v rámci prezenční výuky. 
 
V dalším se jedná o následné redakční změny. Pro lepší srozumitelnost a přehlednost 
nebylo provedeno přečíslování bodů 2.6. až 2.11., které by vyžadovalo další úpravy 
(odkazování v rámci předpisu). 
 
 

Poučení o opravných prostředcích 
 
Proti tomuto všeobecnému opatření je možné podat žalobu u místně příslušného 
správního soudu do jednoho měsíce od jeho zveřejnění. 
 
Místně příslušný je správní soud ve Svobodném státě Sasko, v jehož příslušném 
okrese má žalobce sídlo nebo bydliště: 
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• správní soud Chemnitz, Zwickauer Straße 56, 09112 Chemnitz, v případě sídla 
nebo bydliště ve městě se statutem okresu Chemnitz, v okrese Mittelsachsen, v 
okrese Erzgebirgskreis, v okrese Vogtlandkreis nebo v okrese Zwickau; 

• správní soud Drážďany, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany, v případě sídla 
nebo bydliště ve městě se statutem okresu Drážďany, v okrese Görlitz, v okrese 
Bautzen, v okrese Meißen nebo v okrese Sächsische Schweiz-Osterzgebirge; 

• správní soud Lipsko, Rathenaustraße 40, 04179 Lipsko, v případě sídla nebo 
bydliště ve městě se statutem okresu Lipsko, v okrese Lipsko nebo v okrese 
Nordsachsen. 

 
Pro žalobce bez sídla nebo bydliště ve Svobodném státě Sasko je místně příslušným 
soudem správní soud Drážďany, Hans-Oster-Straße 4, 01099 Drážďany. 
 
 
V Drážďanech dne 3. listopadu 2020 
 
 
 
 
 

Uwe Gaul 
Státní tajemník 

Saského Státního ministerstva pro sociální věci 
a sociální soudržnost 

 
 


