
k 8.6.2020

Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
CovID_19

v Ceské republice

Dne 17.5.2020 byl ukončen Nouzový stav vyhlášený na zékladě č1. 6 odst. 2
ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti CRo usnesením vlády ze ďne
12. března 2020 č. I94 o vyhlášení nouzového stavu pro územi Čn z důvodu
o h rože ní zdr av í v so uvislosti s_p ro kázáním výskytu ko ronavi ru (označova ný
jako SARS CoV-2) na území CR, ktery byl2xprodloužen.

Aktualizace k 09:00 hod dne 8.6.2020

198) přehled uvolnění opatření od 8.6.2020 do odvolání
o divadelnío hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní,

náboŽenské, spolkové, taneční, tradiční ajim podobné akce ajiná shromáždění,
výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce,
oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas;

o konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejýše
ve stejný čas 500 osob;

. organizovaný trénink nebo zápas spotlovců na venkovním i vnitřním sportovišti
s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;

o svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
o bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
o přítomnost osob ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi

23. a 6. hodinou;
o během farmářských trhů zkoušet oblečení přímo na místě;
. provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve

stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů
přístupných návštěvníkům) ;

. provoz divadel, kino koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejýše
500 osob;

o provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek
s účastí nejrýše ve stejný čas 500 osob (kdy připadá l návštěvník na 1,0 m2 prostorů
přístupných návštěvníkům) ;

o přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích
(kdy připadá 1, návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům).



k 10.6.2020

Aktualizace vývoje legislativního prostředí v souvislosti s nákazou
CovID_19

v České republice

Aktualizace k 09:00 hod dne 10.6,2020

200) úprava opatření pro hromadné akce - Mimořádné opatření MZdr č.j.
MZDR 20588|2020-6/NIIN/KAN ze dne 9.6.2020 - od9.6.2020, 15:00 hod do
odvolání

o rozvolnění opatření likajícího se hromadných akcí - od 9.6.2020 15:00 hod nová
výjimka - tento zékaz se dále nevztahuje na shromáždění konaná podle zákona
č.8411990 Sb., o právu shromažďovacím,

. zomezení týkajícího se konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních
prostorách byl vypuštěn limit 500 osob.

o ostatní omezení a pravidla ztstalazachována - viz bod 190) Aktualizace z3.6.2020


