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MlMoŘÁottĚ oPATRENl
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § B0 odst. 1 písm. g) zákona
č, 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 25812000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1
písm. i) a odst, 2 zákona é, 25812000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeěí vzniku a
rozšířeníonemocnění COV|D-19 způsobenénovým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I.

Zakazuji se s úěinnostíode dne 10. března 202O od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová
dalšíumělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční,tradiění
jim
podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy
a
přesahujicí ve stejný čas 100 osob, a to
a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí
do odvolání tohoto mimořádného opatřeni.
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Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavníchorgánů, orgánŮ
veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada
akciové společnosti), které se konají na základě zákona.
ll.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivlim vývojem epidemiologické situace
vevýskytu onemocnění COV|D-19 způsobené novým koronavirem s označenímSARS-CoV-2
v Evropě,
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Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika
vsouvislosti s výskytem onemocnění COV|D-19. Hromadné akce představují vyššíriziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí
nad 100 osob ve stejný čas.
Toto opatření je jedním z důležitýchpředpokladů zamezení šířeníonemocnění COV|D-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na územíČeskérepubliky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem
ksoučasnénepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COV|D-19, a proto den
nabytí účinnostitohoto mimořádného opatřeníje den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
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