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oPArŘertí
Ministerstvo zdravotnictvíjako správní úřad příslušný podle § 2 odst. 1 zákona ó, 9412021 Sb.,
o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých
souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 9412021 Sb.
kochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým
koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

l.

S účinností ode dne 14. června 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření
ze dne 7. června 2021, č.j. MZDR 1460112021-18/M|N/KAN, a to tak, že v čl, l bod 12zní:

,,12, podle § 2 odst. 2 písm, e)zákona é.9412021Sb, stanovují podmínky pro konáníkoncertŮ
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů

a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen ,,sportovní utkání"), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že
a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen

,,diváci") v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 2000

osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor

nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání;

divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li

o osoby ze společné domácnosti,
b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních

prostorech, nesmí být vyšší než ,í000 osob a zároveň nesmí být přítomno více divákŮ

než 50 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni, a to tak,

že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými

diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
c) vpřípadé, že se akce koná vprostorách světší kapacitou sedících divákŮ než

2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze
obsadit nejvýše 25 o/o kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak,

že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mézi jednotlivými

diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazuji klinické příznaky

onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínkY



stanovené v bodu l/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splněňí
podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu l/'16

prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu lt16 neprokáže,
je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo spoňovní
plochy musí být nejméně 2 m,

občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet

s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti,".

Il.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

odůvodnění:

Mimořádným opatřením se reguluje pořádání kulturních představení, sportovních událostí
a vzdělávacích akcí. V návaznosti na pozitivníepidemiologický vývoj, kdy kumulativní 7denní
počet prokázaných případů na 100tis. obyvatel klesnul ke dni 6. června 2021 na hodnotu
20,6 nových případů, docházi k určitému zmírnění dosavadních pravidel pro konání těchto
akcí.

Omezení koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení
včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích
akcí a zkoušek v prezenóní formě spočívá ve stanovení maximálního přípustného počtu
přítomných účastníků ne vyššího než 50 % celkové kapacity míst k sezení ve vnitřním prostoru

a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se
akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních
prostorech, Omezení na 50 % kapacity je zavedeno zejména z důvodu prevence nežádoucího
shlukování osob zejména při vstupu a při odchodu účástníků a při používáni šaten či toalet,
při dodržení načasování různého příchodu či odchodu skupin návštěvníků, ideálně více
vstupy/výstupy, pokud je to technicky možné, lze při tomto omezení na 50 oÁ kapacity zachovat
relativně plynulý příchod či odchod návštěvníků.

Podmínka ponechání mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo zajišťuje
zachování dostatečného rozestupu mezi jednotlivými osobami. Při akci konané ve vnějších
prostorech se nově umožňuje stání diváků, a to za podmínky, že dodržují rozestupy 2 nl

od ostatních osob. Za účelem dodržení této podmínky se současně ukládá organizátorovi
zajistit, aby na 1 stojícího diváka připadalo 4 m2 plochy určené pro stání. Tato plocha odpovídá
možnosti zajištění dostatečného rozestupu 2 m od ostatních osob. Při stanovování
bezpečného rozestupu Ministerstvo zdravotnictví vycházelo zřady zahraničních studií, kde je

udávána bezpečná vzdálenost 6 stop (1,8m). V případě, že se akce koná v prostorách (ať již

vnitřních nebo vnějších) s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustné

maximální počet přítomných diváků navýšit tak, že lze obsadit celkově nejvýše 25 % kapacity
sedících diváků, a Io za podmínky, že jsou všichni diváci usazeni (opět ob sedadlo, a je-li to
možné, i ob řadu), s výjimkou osob ze společné domácnosti. Tímto způsobem rozesazení lze
taktéž zajistit dostatečný rozestup od ostatních osob.

e)



Stanovují se dále obecné podmínky, že na akci nemohou biit přítomné osoby vykazujíóí
klinické příznaky onemocnění covid-19, ktenými se primárně myslí příznaky popsané
v následujícím odkazu https:/lwrnnv.ecdc,europa,eu/en/covid-19/latest-evidence/clinical,
a které nedoložíorganizátorovi akce negativnívýsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo jeho antigenu či doklad o prodělání onemocnění covid-19 nebo doklad o oěkování.
Umožnění bufetu s obsluhou má za cíl urychlit výdej stravy v provnání se samoobslužným
provozem a zároveň zamezit shromažd'ování osob a omezit manipulaci se stravou
či servisním příborem velkému počtu osob. Z důvodu snížení rizika přenosu onemocnění se
zakazuje konzumace pokrmů včetně nápojů v hledišti, neboť při konzumaci je nezbytné
sejmout ochranu dýchacích cest a nelze tak zajistit dostatečnou ochranu okolních osob.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r,

ministr zdravotnictví
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M!MoŘÁoruÉ oPArŘertí
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § B0 odst. 1 písm. 9) zákona
Č.25812000 Sb,, o ochraně veřejného zdraví a o změně některyich souvisejících zákonů,
ve zněn Í pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 25812000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69
odst. 't písm. i) a odst. 2zákona č.25812000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2
toto mimořádné opatřen í:

!.

S ÚČinností ode dne 15, června 2021 od 0:00 hod. se mění mimořádné opatření
ze dne 7, června 2021, č,j, MZDR 1575712020-53/M|N/KAN, a to takto:

v Čl. l bodu 3 písm. c) se slova ,,s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje
a Zlínského kraje," zrušují,

v Čl. l bodu 3 písm. d) se slova ,,s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje
a Zlínského kraje" zrušují,

v čl, l bodu 3 písmeno o)zní:

,,o) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnostijiné osoby než
spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných
hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno
jinak,",

ll.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

odůvodnění:
Současná epidemiologická situace ve výskytu onemocněnícovid-19 v České republice se jeví
jako stabilizovaná, jelikož pozorujeme kontinuální a dlouhodobý pokles všech sledovaných
parametrŮ využívaných pro hodnocení vývoje epidemie a stanovení míry rizika přenosu
onemocněnív populaci, a to hodnot 7denní incidence, 7denního klouzavého průměru nových

1.

2.

3.



případů, relativní pozitivy testů, jak klinicky, tak i epidemiologicky indikovaných a v neposlední

řadě také stabilní a výrazný pokles jednoho z klíčových indikátorŮ závaŽnosti ePidemie,

ato zátéženemocniční péče, kde se pozitivně projevuje aktuální příznivý vývoj situace v PoČtu

nově diagnostikovaných případů ve věkové kategorii 65+ . Z dŮvodu tohoto Pozitivního trendu

vývoje, a to na celem území české republiky, ktený odráží zejména současná hodnota

7denní incidence, která byla ke dni 13. čewna 2021 vyrazně niŽŠÍ neŽ 25 případŮ

na 100 tisíc obyvatel, a to konkrétně 13,7 případů na 100 tisíc obyvatel, Ministerstvo

zdravotnictví umožnuje v návaznosti na tuto skutečnost, aby nadále jiŽ ve vŠech krajích nebYlo

povinné nošení ochrany dýchacích cest u žáků a studentů, kteříjsou usazeni v lavici, a také

v případě pedagogů či akademických pracovníků během výuky, a dále pak během zkoušek,

a to pokud lze zachovat po dobu sejmutí ochrany dýchacích cest odstup nejméně 2 m

od ostatních osob. povinnost nosit ochranu dýchacích cest zŮstává Při oPuŠtění místa

k sezení. Současná epidemiologická situace v České republice sice umoŽňuje toto výŠe

uvedené částeěné rozvolnění opatření v ochraně dýchacích cest, a to i s ohledem na venkovní

teploty obvyklé pro toto roční období a jistý diskomfort nosit ochranu dýchacích cest během

výuky, nicméně situace není ještě natolik pfíznivá, aby mohla být uvedená Povinnost zcela

zrušena, a tak zůstává zachována zejména ve společných prostorách ŠkolY, kde mŮŽe dojít

k vyšší kumulaci osob a zároveň k setkáníosob z různých tříd, kdy i nadále mŮŽe trvat zvýŠené

riziko nákazy v případě kontaktu s infekční osobou,

obdobný režim je v celé České republice z uvedených dŮvodŮ aplikovatelný i Pro zaměstnance

na pracovišti při výkonu práce, Sejmutí ochranného prostředku dýchacích cest je Primárně

zamýšleno pro práce, kde zaměstnanci povětšinou času sedí/stojí na stabilním místě

a nedochází zde k jejich výraznému pohybu nebo k pohybu dalších pracovníkŮ. Jako Příklad

je možné uvést práce kancelářského charakteru,

předpokládá se, že zaměstnavatelé vyhodnotí v souladu se zákoníkem práce možnou míru

rizika nákazy v rámci svých mechanismů, které pracovněprávní předpisy pro řízení rizik na

úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předpokládají. ZaměstnavatelŮm je dána

možnost zvolit si nejadekvátnější druh opatření odpovídající individuálním Podmínkám na

pracovišti, a pokud diky komuinacijiných opatření nošeníochrany dýchacích cest nebude tou

nejefektivnějšíochranou před zjištěným rizikem, mohou předmětné výjimky využít s ohledem

na přijatá hygienická, technická, organizační a jiná opatřenÍ, která k prevenci rizik na svých

pracovištích realizují,l v tomto případě je zaměstnavatel povinen při přijímání a Provádění

technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik vycházeÍ ze vŠeobecných

preventivních zásad vyjmenovaných v ustanovení § 102 odst. 5 zákona Ó. 26212006 Sb,,

zákoníkpráce, ve znění pozdějších předpisů,

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.

ministr zdravotnictví
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