Příloha č. 9
usnesení vlády
ze dne 7. června 2021 č. …

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 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 § 2 odst. 2 písm. e) 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 14. června 2021 od 00:00 hod. se mění mimořádné opatření ze dne
7. června 2021, č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN, a to tak, že v čl. I bod 12 zní:
„12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání
koncertů 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 1000 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) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000
osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze
obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků; 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, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu,
d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na
akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16
neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo
sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
f) 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,“.

II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

