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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2

Praha 2. října 2020
Č. j.: MZDR 20588/2020-18/MIN/KAN
*MZDRX01C2KAH*
MZDRX01C2KAH

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst. 1
písm. b) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,
I.
ruší mimořádné opatření ze dne 23. září 2020, č.j.: MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN,
a to s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod.
II.
Toto zrušení mimořádného opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN
ze dne 23. září 2020 (dále jen „mimořádné opatření") byly s účinností ode dne 24. září 2020
zakázány nebo omezeny některé hromadné akce.
Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily
důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného
zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.
V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky bylo s účinností
od 5. října 2020 přijato krizové opatření, a to usnesením vlády ze dne 30. září 2020
č. 958, kterým se s účinností od 5. října 2020 od 0:00 hod. reguluje konání hromadných akcí.
Vzhledem ktéto skutečnosti není na místě nadále regulovat konání hromadných akcí
mimořádným opatřením.
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