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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 25. května 2020

Č. j.: MZDR 12744/2020-4/MIN/KAN
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. i) a odst.
2 ve spojení s §94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 23. března 2020, č.j.: MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN.
II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti dnem 26. května 2020.

Odůvodnění:

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 12744/2020-2/MIN/KAN ze dne 23.
března  2020  (dále  jen  „mimořádné  opatření")  byla  všem  osobám  zakázána  přítomnost  v
maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s
prodejní plochou více než 500 m2, v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod., a to s výjimkou osob
starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli  průkazu
ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném
poměru  zařízení  poskytujících  pečovatelskou  službu  a  majitelů  a  zaměstnanců  provozovatele
prodejny  nebo  osob  v  obdobném  poměru.  Dále  bylo  všem  podnikatelům  provozujícím
maloobchodní prodejnu potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s
prodejní plochou nepřesahující 500 m2,  nařízeno, aby při prodeji  v této prodejně upřednostnili
osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let.

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.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a stavu i trendu počtu nemocných s
onemocněním  COVID-19  odpadly  důvody  pro  nařízení  povinností,  které  jsou  předmětem
mimořádného  opatření.

 

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

EPIS

https://www.novyepis.cz/clanek/50596#paragraphsGroup102457
https://www.novyepis.cz/clanek/50596#paragraphsGroup102443
https://www.novyepis.cz/clanek/50596#paragraphsGroup102483
https://www.novyepis.cz/clanek/386796
https://www.novyepis.cz/clanek/386796
https://www.novyepis.cz/clanek/50596#paragraphsGroup102483

	paragraphsGroup923903

