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M I M O Ř Á D N É  O P A T Ř E N Í od 1.8.2021

  

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem
podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a
i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. S účinností ode
dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

  

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke
kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než
uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě,
přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, 
že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 20 osob
nebo při dodržení daných podmínek nejvýše 1000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech.

  

14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon
práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů: 

  

a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň
2 metry,

  

b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s
výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do
vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.
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