
PŘÍLOHA č. 1 K POZVÁNCE NA VALNOU HROMADU MORAS a.s.

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í (výňatek)
 

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, a § 2
odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před
dalším rozšířením onemocnění  COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:

I. S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

16. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření
kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití
ochranného prostředku dýchacích cest,  
b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci  se mohou shromažďovat ve
skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou
osob ze společné domácnosti,  rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si
dezinfikují ruce,

17. stanovují  následující  podmínky  pro  konání  voleb  orgánu  právnické  osoby  a  zasedání  orgánu
právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na
jednom místě více než 10 osob:

a) účastníci  jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s
výjimkou osob ze společné domácnosti,
b)  účastník  při  vstupu  do  vnitřních  prostor  prokáže,  že  splňuje  podmínky  stanovené  v  bodu  I/18,  a
provozovatel  prokázání  podmínek  kontroluje  a  účastníku,  který  podmínky  nesplní,  neumožní  vstup  do
vnitřních prostor,

18.  stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních 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) osobě byl  vystaven certifikát  Ministerstva zdravotnictví  ČR o  provedeném očkování  proti  onemocnění
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, 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 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

II. S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 7. května 2021, č.j. MZDR
14601/2021-10/MIN/KAN.

III. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.


