
Podmínky pro průvodcovskou službu – srpen 2021  

 

podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. 
stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí ode dne 1. srpna 2021 od 
00:00 hod. do odvolání, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve 
stejný čas možná přítomnost nejvýše 20 osob nebo při dodržení následujících podmínek 
nejvýše 2000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech. Na akci se zakazuje 
účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že 
má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 
6 let věku, podmínky O-N-T. 

Jako organizátor akce máme povinnost před účastí na akci splnění podmínek kontrolovat a 
účastníkovi se nařizuje splnění podmínek níže prokázat. V případě, že účastník splnění 
podmínek níže neprokáže, jsme jako organizátor akce povinni takové osobě neumožnit 
účast.  

Podmínky účasti: 
Stanovují se následující podmínky pro účast na akcích ve venkovních prostorech, tj. i na 
prohlídky městem od 20-45 osob:  

 doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,  

 doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin  (lze prokázat 
potvrzením zaměstnavatele o provedení samotestu či čestným prohlášením), 

 doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší 
než 180 dnů přede dnem konání akce, 

 aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u 
dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 
dní. 

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve venkovním 
prostoru 
 

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání 
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků 
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 (např. FFP2, KN 95), 
které brání šíření kapének, a to při účasti na veřejné akci, při níž dochází ke kumulaci osob na 
jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 30 osob, jde-li o vnější prostory, a to včetně 
shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. To 
platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru, nejedná-li se výlučně 
o členy domácnosti 


