
Vážený pane jednateli,

Ministerstvo zdravotnictví v prvé řadě není oprávněno vydávat závazné právní

výklady k mimořádným opatření, nýbrž toliko k ním poskytuje výkladová stanoviska.

Ministerstvo zdravotnictví se seznámilo s programem, který je prezentován na

stránce přičemž se mj. uvádí, že se jedná o divadelní

scénu zážitkového programu Podle charakteru akce se jedná o

hromadnou kulturní akci, mající formu uměleckého - divadelního představení, která

se koná ve vnějších i vnitřních prostorách za aktivní účasti

veřejnosti (diváků) a profesionálních herců.

Podle v současné době platného mimořádného opatření MZ ze dne 28. května 2021,

č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, se podle bodu I/2

omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových

a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních,

a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 %

celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být

vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500

osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že

a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a

prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17

nebo podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),

kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ

prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které

upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek

dýchacích cest účinkující nebo sportovci mohou odložit pouze na místě výkonu

vlastní produkce nebo sportovní činnosti a pouze po dobu této produkce nebo

sportovní činnosti,

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti

bude vždy ponechánomezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,



Podle bodu I/17 tohoto mimořádného opatření se stanovují následující podmínky pro

vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na

hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o

provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém

jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě

Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví

jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor

je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách

Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,

12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení

vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba

izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního

pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo

RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Samotná návštěva a prohlídka Perníkové chaloupky ze strany veřejnosti je možná za

podmínek podle bodu I. 4. písm. e):

provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických

nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že provozovatel neumožní

přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná

veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o

osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení podle písmene

e) obdobně.

S pozdravem




