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ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 7. května 2020

V Praze dne 21. května 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 7. května 2020,

ve věci dotazu

na situaci ohledně nošení roušek během víkendu 6. – 7. června 2020 z důvodu svatby,

Vám sděluji následující:

Dne 18. května 2020 bylo vydáno Mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN
(viz příloha 1), které se týká rovněž omezení svatebních obřadů, a dále pak, s účinností
od 25. května 2020 od 00:00 hod. do odvolání, vstoupí v platnost Mimořádné opatření
č.j.

MZDR

20588/2020-2/MIN/KAN

divadelních a

(viz

příloha

filmových představení, sportovních

2)

týkající

a jiných

se

omezení

shromáždění a

slavností,
trhů, které

omezuje, mimo jiné, účast na sňatečním obřadu tak, že musí být dodržována následující
pravidla:
účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci
anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby
celkový počet osob nebyl vyšší než 300 osob,
snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry
od jiných osob,
po

skončení

sňatečného

obřadu

je

provedena

pomůcek.
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dezinfekce

všech

použitých
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Doplňuji,

ZDRAVOTNICTVÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

že

průběžně

aktualizované

informace

zveřejňuje

Ministerstvo

zdravotnictví

na webové stránce: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.

S pozdravem

2

Přílohy (2):
1. Mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-1/MIN/KAN

2. Mimořádné opatření č.j. MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN
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