Zákaz akcí nad 30 osob - krizové opatření

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se zakazují akce s účastí přesahující více než 30 osob, omezuje
se také přítomnost veřejnosti ve vybraných zařízeních.
Vláda ČR schválila dne 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový
stav byl vyhlášen od 12. 3. 2020 14.00 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.
Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí
přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz
se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.
S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00
v provozovnách stravovacích služeb.
Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.
Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých
služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a
společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.
Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.
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