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oPATŘENí

lvinisteFtvo zdravotnicfuí jako spráVní úřad příslušný podle
§ 80 odst, í plsm. g) žákona
č, 258/2000 sb,, o ochraně Veřejného zdraví a o změně něktenich
souvisejících zákonú, Ve znění
pozdějších předpisů (dále jen
é. 25al2ooo sb.'), nařizuie postup;m podle § 69 odst. 1
'zákon
pism, i) a odst, 2 zákona č.25Ei2ooo
sb. k ochraně obyvatelstv; a prevenci nebezp-eči wniku a
rozšířeníonemocnění covlD-19 zpúsobenénovlirn koíonavirem sARs-coV_2
toó m,mořádné

opatření:

l.

zakazuii se ! účinnostíodo dne ío. března 2o2o od í8:oo hod. divadolní, hudebni,
íilmová
. dalšl umělecká přodstavoní, spoňovní, kuŘumí, náboženské, sPolkov;, knečnl, třadiční
aiim podobná akco a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ichuhavxy, trhy
a velBttty, e to lak veřelné, tak soukromé, 3 úča§típřBehu|ícl vo
§telný čas íoo osob, a to
do odvoláni tohoto mlmořádného opatřeni.
Tento zákaz se neyáahujé na schúze, 2a§edánía podobné akce úaiavních
orgánú, orgánú
v6řgné moci, soudli a iihých vořeiných nebo soukromých osob (napž.
va-lná hromada
akciové společno§ti), které se kon.rí na zák|adě žákona.

ll.
Toto mimořádné opatření nabýVá platnosť dnemjeho \ydání,

odúvodněníi
Mimořádné opaření

je vydáno v souvislosť s nepřízniv,ým yývojem epidemiologické
situace
covlD-1g zpúsobeného\^ým koronavřem s označením sARs-coV_2

ve \r'ýskytu onemocnění
V Evropě.

sk, l z2

Předmětem opatření je zákaz pořádánl hromadných akcí s předpokládanou návštěvností
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánú ochíany veřejného zdraví k hodnoceni rizika
v souvislosti s \^ýsMem onemocnění covlD-1g, Hromadné akce představujl vyššíriziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob Ve vymeženém prostoru.

opatření sé zaměřuje na Všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou úěastí
nad 100 osob ve stejný ěas,

Toto opatření je jedním z dť]ležitýchpředpokladů zamežení šířeníonemocnění covlD-1g
způsobeného no\^im koronavirem sARs-coV-2 na územíČeskérepubliky,
Nepíodlená realizace tohoto opatřeni je nezbytná pro adekváini zhodnoceni rizika ýzhledem
k současnénepříznjvé epjdemiologické situaci Ve výskytu onemocnění covlD_íg, a proto den
nabytí účinnostitohoto mimořádného opatřenlje den jeho Wdání,

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
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