
 

Sídlo: Svojkov 28, 471 53 Svojkov 

IČO: 09302204 

Spisová značka: L 12738 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Vážení účastníci procesů plynoucí z výchovně-vzdělávacích aktivit neziskové org. TATA z.s. 

dovoluji si Vás, jako předseda a statutární zástupce organizace, informovat o následujícím 

provozním režimu TATA z.s., v rámci aktuálních vládních restrikcí. Z níže uvedeného 

ustanovení vlády a evidovaných konzultací s: 

KHS Libereckého kraje, adresa: Husova 64, Liberec 1, 460 31. IČ: 71009302. Telefon: 485 253 111 Fax: 485 105 864 

pro bezpečný a řádný provoz TATA z.s. vyplývá následující: 

• vlastní aktivity organizace, výchova a vzdělávání jsou omezeny počtem osob 

„hromadné akce“. Přičemž je umožněna tvz. vnitřní personální dislokace: max. 10 osob 

(klientů) v jedné místnosti, při zajištění vládních nařízení 

• personální obsazení (asistenti) se váže na hlavu I., bod 1., která hovoří o výjimce na 

daný počet „hromadné akce“, a to pro zaměstnance vykonávající práci pro stejného 

zaměstnavatele (viz. níže) 

• uzavření provozu klubové kavárny po dobu platnosti níže uvedeného 

• výjimka pro nošení ochrany dýchacích cest viz.: Č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN 

• vstup do objektu povolen pouze klientům a zaměstnancům 

V případě nejasností mě kontaktujte pouze písemně na email: prosotor.tata@gmail.com  

Pevné zdraví a hlavně klidnou mysl. 

                                                                                                                                   

Mgr. Radek Malár 

statutární orgán-předseda 

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 8. října 2020 č. 996, o přijetí krizového opatření 

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 

Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro 

řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 

1 písm. b) krizového zákona.  

Vláda s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.  

I. zakazuje 

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve 

vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou: 

 − zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele 

Výše uvedené je chápáno jako resumé restrikcí týkající se pouze TATA z.s., jakožto dárce subjektu: FS ČCE Česká Lípa, Chelčického 1012 
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