Česká unie sportu
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6

V Praze dne 24. 7. 2020

Věc:

Výkladového stanovisko v návaznosti na Mimořádné opatření
zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN

Ministerstva

Vážení,
v návaznosti na na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 7. 2020, č. j. MZDR
15757/2020-26/MIN/KAN (dále jen „Opatření“) si tímto dovoluji sdělit své stanovisko ve vztahu
k činnostem České unie sportu, z.s.
Na základě Opatření dochází k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to
mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hodin
do odvolání.
Na základě bodu 1. předmětného Opatření dochází k zákazu konání divadelních, hudebních, filmových
a dalších uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních,
tradičních a jim podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek,
trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav, a to jak veřejných, tak soukromých, s účastí přesahující ve
stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, konáli se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb. Současně jsou stanoveny výjimky z toho
omezení, z nichž pro účely sportovního prostředí je relevantní toliko výjimka pod písm. c).
V prvé řadě je třeba konstatovat, že Opatření směřuje na „akce“, tedy jednorázové události, které mají
jasně definovaný svůj začátek a konec. Netýkají se tedy dle mého názoru kontinuálního provozu
nějakého zařízení (provoz hotelu, restaurace, koupaliště, tělocvičny apod.). V rámci provozu např.
hotelu pak ovšem může být za jednorázovou akci považován např. kongres či jiné setkání apod.
Předmětným Opatřením pak mohou být dotčena jednání spolkových orgánů, avšak vzhledem
k definovaným omezením z hlediska počtu osob lze předpokládat, že ani zde by neměl nastat ve
sportovním prostředí zásadní problém, nicméně je třeba tuto skutečnost vést v patrnosti. Z hlediska
sportovních událostí se pak nastavená omezení budou týkat zejména utkání, turnajů apod., kde lze
předpokládat zvýšený počet osob přítomných na jednom místě současně. Půjde však zejména o
sportovní události v oblasti vrcholového sportu, případně jiných hromadných akcí (např. maraton,
půlmaraton, či běžecké závody pro veřejnost apod.). V takovém případě je třeba brát v úvahu
předmětná omezení, kdy stanovený počet osob se bude týkat veškerých přítomných osob (sportovci,
trenéři, diváci, technický personál apod.).
V této souvislosti je pak třeba připomenout i výjimku stanovenou v bodě 1. písm. c) Opatření, která
umožňuje zvýšit počet účastníků konkrétní akce, a to v závislosti na oddělitelnosti jednotlivých sektorů,
kterých může být v rámci jedné akce až 5. V praxi je třeba však počítat s tím, že jedním ze sektorů bude
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pravděpodobně hrací plocha. Z hlediska možné účasti diváků na jednotlivé akci s oddělenými sektory
lze proto počítat pouze se 4 diváckými sektory. Dále je třeba dbát na rozestup mezi jednotlivými sektory
– 4 metry a v případě osazení prostor pevnými řadami sedadel (bez ohledu na to, zda se jedná o prostor
vnitřní či vnější) na stanovené rozestupy – každá druhá řada a každé druhé sedadlo v řadě.
V případě tréninkových jednotek je pak otázkou, zda se jedná o „akci“ ve smyslu Opatření, přičemž je
navíc nepravděpodobné, že by došlo k překračování stanoveného limitu počtu osob.
Ve vztahu k „akcím“ definovaným v bodě 1. Opatření (viz výše), které jsou pořádané ve vnitřních
prostorách, pak platí navíc omezení definovaná v bodě 2. Opatření, tedy povinnosti nošení ochrany
dýchacích cest. Tato povinnost je pak stanovena pro počet účastníků přesahujících 100 osob.
Z Opatření pak ovšem není zcela jasné, zda lze aplikovat princip vyplývající z výše uvedené výjimky
(bod 1. písm. c) Opatření), tedy zda pro povinnost nošení roušek v případě oddělených sektorů platí
limit 100 osob na akci, nebo 100 osob v sektoru.
Na jisto je však postaveno to, že stanovená povinnost ochrany dýchacích cest se netýká sportovců
v době tréninku, zápasu, soutěže apod. Shodný režim bude pravděpodobně i pro rozhodčí, avšak
realizačních týmů se pak taková povinnosti již pravděpodobně týkat bude.
Závěry:
1.

Stanovená omezení se týkají pouze „akcí“ tedy jednorázových událostí.

2.

Jsou stanoveny počty 1.000 osob pro venkovní akce a 500 osob pro vnitřní akce

3.

Počet osob lze navýšit v případě oddělených sektorů, kterých může být až 5, přičemž
je třeba počítat s tím, že za jeden z těchto sektorů bude pravděpodobně považována
hrací plocha.

4.

V případě akcí pořádaných ve vnitřních prostorách je rovněž stanovena povinnost
nošení ochrany dýchacích cest, a to v případě kdy počet účastníků přesáhne 100 osob.

5.

Povinnost nošení ochrany dýchacích cest se nevztahuje na sportovce v době
vykonávání sportovní činnosti.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát
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