
                  PRÁVNÍ A HYGIENICKÉ HLEDISKO, PODMÍNKY A UPOZORNĚNÍ  
              V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ AUTOKINA A OPATŘENÍ VLÁDY 

 
          Tento dokument reflektuje situaci a nařízení do 16.4. V současné 

době pracujeme intenzivně na tom, aby se autokina staly oficiálně vládou 
povolenou kulturní aktivitou a byly zmírněny některá opatření. 

 
1. OBECNÉ INFORMACE: 

„Společnost ARTinii Production s.r.o., IČO 034 09 759 („Společnost“), ani jakákoli s ní 
spřízněná osoba (všechny tyto osoby společně „Skupina ARTinii“), neodpovídají i) za sankce 
udělené organizátorovi projekce filmu („Organizátor“) a/nebo účastníkovi na projekci filmu 
(„Účastník“) a/nebo jiným osobám, kterým Společnost či Skupina ARTinii poskytla nebo 
zprostředkovala práva k promítání nebo jinému sdělování filmu veřejnosti („Projekce“) v 
důsledku porušení jakýchkoli právních předpisů, ani ii) za újmu způsobenou jakékoliv osobě v 
důsledku či v souvislosti s Projekcí. Uzavřením smlouvy se Společností a/nebo jinou osobou 
ze Skupiny ARTinii souhlasíte s těmito podmínkami spolupráce a doporučením pro 
organizátory autokin v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky a 
zavazujete se tyto doporučení dodržovat. Uzavřením smlouvy se Společností a/nebo jinou 
osobou ze Skupiny ARTinii se Organizátor Projekce v plném rozsahu vzdává veškerých 
nároků na náhradu újmy vůči Společnosti a/nebo jiné osobě ze Skupiny ARTinii vzniklé 
Organizátorovi v důsledku či v souvislosti s Projekcí z důvodu porušení právních předpisů a 
mimořádných opatření souvisejících s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19. 
 
Krajská hygienická stanice se vyjádřila, že promítání filmů v autokinech je zdravotně 
nezávadné, pokud budou dodržené pokyny specifikované dále v tomto dokumentu. 
 
Organizováním Projekce, jakož i účastí na ní, může nicméně za určitých podmínek dojít k 
porušení nařízených mimořádných opatření. Organizátor je povinen pečlivě sledovat aktuální 
nařízená opatření a dodržovat je. Organizátor je povinen dbát na dodržování mimořádných 
opatření souvisejících s omezením volného pohybu osob, výší počtu účastníků na kulturních 
akcích a prodejem služeb v provozovnách a zavazuje se dodržovat opatření a řídit se 
doporučeními, která jsou níže uvedena.  
 
Poskytnutím práv k promítání nebo jinému sdělování filmu veřejnosti pro účely Projekce není 
ze strany Společnosti ani jiné osoby ze Skupiny ARTinii žádným způsobem garantováno, že 
organizováním Projekce nemůže dojít k porušení právních předpisů, zejména pak 
mimořádných opatření souvisejících s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění COVID-19. 
 

2. OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB 
Aktuálně musejí osoby pobývající na území České republiky omezit pohyb na veřejně 
dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a až na stanovené výjimky pobývat v místě 
svého bydliště. Účast na kulturních akcích mezi stanovené výjimky nespadá. Pobývat na 
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veřejně dostupných místech lze nejvýše v počtu dvou osob. Ačkoli je sledování filmu z 
automobilu aktivitou, během níž je riziko přenosu onemocnění COVID-19 minimální, může v 
krajních případech docházet k postihům účastníků za nepobývání v místě jejich bydliště. Při 
dodržení všech níže uvedených hygienických opatření však věříme, že k postihu účastníků 
docházet nebude. Riziko postihu může být zmírněno tím, že se Projekce uskuteční v přírodě 
nebo v parku. 
 

3. POČET ÚČASTNÍKŮ NA KULTURNÍCH AKCÍCH 
Pro počet účastníků na kulturních a jiných společenských akcích jsou momentálně stanoveny 
limity výše uvedeným omezením volného pohybu osob (tzn. pobýváním max. dvou osob na 
veřejně dostupných místech). 
Po dobu trvání mimořádných opatření doporučujeme stanovit maximální počet účastníků vždy 
s ohledem na nařízená opatření. Rovněž doporučujeme při pořádání akce spolupracovat s 
obcí, ve které bude promítání uskutečněno, a s příslušnou hygienickou stanicí. Jelikož však 
budou účastníci po celou dobu akce v uzavřeném prostoru automobilu, nepředpokládáme 
udělování sankcí organizátorům za překročení stanoveného limitu účastníků. I přesto však 
nelze případný postih vyloučit. 
 

4. PRODEJ VSTUPENEK 
Aktuálně je prodej služeb v provozovnách zakázán (za provozovnu je třeba považovat i místo, 
kde se film jednorázově promítá). Pokud tedy budete prodávat vstupenky, doporučujeme 
jejich prodej uskutečnit distančním způsobem (např. na internetových stránkách). 
Pro snížení rizika postihu však doporučujeme promítat filmy pouze zdarma, příp. poplatky za 
účast stanovit formou dobrovolných příspěvků ve výši ponechané na uvážení účastníků. Ani v 
tomto případě však nemůžeme zaručit, že nebude docházet k postihům ze strany úřadů. 
 

5. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ 
Pro minimalizaci postihu doporučujeme při projekcích filmů dodržovat přísná hygienická 
opatření. Zejména doporučujeme zajistit následující: 

● účast na akci pouze v automobilech se zakrytou střechou a se zavřenými okny (nikoli 
na motorkách a v kabrioletech); 

● doporučit, aby účastníci měli zakryté dýchací cesty; 
● zajistit setrvání účastníků v automobilech, a to po celou dobu trvání akce; 
● neprodávat ani nerozdávat jídlo a pití bez původních obalů; 
● komunikovat s účastníky skrze otevřené dveřní okénko; 
● zajistit, aby organizátoři nosili rukavice a aby měli zakryté dýchací cesty; 
● nepřistavovat na akci toalety; 
● zajistit dostatečnou vzdálenost mezi automobily (ideálně zajistit parkování ob jedno 

parkovací místo); 
● aktivně bránit tomu, aby se účastníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m; 
● umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů tak, aby byly k dispozici 

pro organizátory i účastníky a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci; 
● zajistit informování účastníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména 

prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a na samotné akci, popřípadě 
sdělováním pravidel reproduktory.“ 
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