
Omezení hromadných akcí 
(od 19. 2. 2022) 

 

 

Omezení provozu Podmínky 

Koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká 
představení (kina, divadla apod.) včetně cirkusů a varieté, 
sportovní utkání, zápasy, závody apod., kongresy, vzdělávací 
akce a zkoušky v prezenční formě s výjimkou vzdělávacích akcí 
a zkoušek, které jsou součástí vzdělávání podle školského 
zákona, nebo zákona o vysokých školách, nejde-li o akademický 
obřad 

Organizátorovi akce se nařizuje umožnit v jednom čase přítomnost  

• nejvýše 500 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), 
pokud nejsou usazeni, nebo 

• v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita 
prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % 
maximální kapacity k sezení 

Veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci 
osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, 
kulturní (jiné než koncerty apod. uvedené v tabulce výše), 
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, 
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, nejde-li o 
schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a 
veřejných nebo soukromých právnických osob, které se konají 
na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 

Organizátorovi akce se nařizuje  

• umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, nejde-li o účast na svatbě, 
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo 
pohřbu 

Zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let 
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním 
podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, 
výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy 
na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve 
věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové 
aktivity osob mladších 18 let, zotavovací 
akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let 

Provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje  

• umožnit v jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob 
 

 

Povinnost pro pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1 000 osob denně 
MO MZ takovým pořadatelům nařizuje oznámit konání takové akce místně příslušné krajské hygienické stanici nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce. V 
oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a telefonický kontakt na pořadatele akce. 
 


