Česká unie sportu, z.s.
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6
V Praze dne 4. 1. 2022
Věc:

Výkladového stanovisko v návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 29. 12. 2021 č. j.
MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN

Vážení,
na základě mimořádného opatření MZČR č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. 12. 2021
došlo s účinností od 3. 1. 2022 ke změně pravidel omezení obchodu a služeb (dále jen „MO služby“).
Ve vztahu ke sportovní činnosti však nedošlo k žádným změnám oproti předchozí úpravě. Jedinou
změnou je zrušení omezení pro jednání orgánů právnických osob, která tedy nyní nemají žádný
zvláštní režim. V této souvislosti proto lze (s výjimkou jednání orgánů právnických osob) nadále
vycházet z dosavadního výkladového stanoviska ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.
Dle čl. I odst. 8 MO služby platí, že jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb
(např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a
tanečních studií, posiloven a fitness center,
a)
zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v
bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci
vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b)
nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu
do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek
podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže,
zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;
c)
nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5
metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je dozorující osoby,
d)
nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez
recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti
nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
Dle čl. I odst. 9 MO služby současně platí, že jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký
bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a)
zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v
bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě plavání v rámci vzdělávání
ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující
osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali
jiné prostory,
b)
nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu
do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek
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c)

d)

podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže,
zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i)
provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)
bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přesentalpické výměníky
vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
ii)
provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné
vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné
školy nebo osoby je dozorující,

V čl. I odst. 10 MO služby jsou upraveny podmínky pro provoz lyžařských vleků a lanových drah, a to
tak, že se:
a)
zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodě I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě
prokázat,
b)
nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při prodeji jízdenky
(skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle bodu I/17 provozovatel podle svých
technických a provozních možností; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle
bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje
se provozovateli takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat
splnění podmínek podle bodu I/17 u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a
lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních,
personálních a technických možností alespoň namátkově; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit využití služby,
c)
nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených přepravních
prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy a osoby je dozorující,
d)
nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
i)
aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních prostorách
lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru,
nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,
ii)
umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor lanových drah
a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center,
sociálního zázemí apod.,
iii)
zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních zařízeních a ve
vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí,
zejména v prostoru pokladen, informačních center, sociálního zázemí apod.,
iv)
zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových drah a
lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
v)
zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem v uzavřených
prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah a lyžařských vleků.
Dále jsou pak v čl. I odst. 13 MO služby stanoveny podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních,
divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání,
zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v
prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
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zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o
akademický obřad, a to tak, že:
a)
se nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků,
posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b)
zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci, posluchači
nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo
v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se
nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo
studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se
těchto akcí,
c)
nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při vstupu
na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu
I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
d)
vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy
musí být nejméně 2 m.
Dále jsou pak v čl. I odst. 14 MO služby stanoveny podmínky pro konání veřejných nebo soukromých
akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní,
kulturní jiné než uvedené v bodu I/13, taneční́, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních
orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a
shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších
předpisů, tak, že:
a)
nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob, není-li
dále stanoveno jinak,
b)
zakazuje účast na akci 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 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny
splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle bodu I/17 se
nevyžaduje,
i)
pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy
nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo
studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
ii)
jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto
aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno,
příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
iii)
jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
c)
nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před
účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit
účast na akci,
d)
v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy a
sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními svazy
nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci osob
účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného
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epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka
(jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat
po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o
nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání),
zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno
na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí
do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR
vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní;
písmeno c) platí obdobně,
Dle v čl. I odst. 16 MO služby jsou rovněž stanoveny 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 20 osob:
a)
zakazuje se účast účastníkovi, který
i)
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo,
ii)
nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17,
nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, které
absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b)
nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písm. a) bodu ii), při
vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje
mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle písm.
a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do
vnitřních prostor,
Dle v čl. I odst. 17 MO služby jsou dále stanoveny podmínky pro vstup osob do některých vnitřních
a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to
vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a)
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, jde-li o
i)
osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii)
osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci;
skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN)
obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních
důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením
obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních
důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v
Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii)
osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b.
v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka
očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této
skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba
stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c.
od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo
b)
osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího
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c)

schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň vanglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto
údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu,
že očkování bylo provedeno
i)
léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii)
léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu
i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro
nouzové použití; nebo
osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Ze shora uvedené textace MO služby vyplývá dle mého názoru následující.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1

Profesionální sport (sport vykonávaný osobami v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti) je umožněn ve vnitřních i venkovních sportovištích, a
to bez stanoveného limitu společně sportujících osob, avšak za splnění podmínek zavedených
pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR
42085/2021-1/MIN/KAN (https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/11/Mimoradneopatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-112021.pdf). Pravidelné testování jedenkrát týdně – možnost využití antigenního testu (RAT) (i
samotest).
Sportovní činnost mládeže – Hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi
činí 12 let. Osoby do 18 let mohou pro bezinfekčnost nadále využít RT-PCR testů.
Sportovní činnost dospělých (amatérů) – K prokazování bezinfekčnosti lze nadále využít pouze
očkování nebo prodělané laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19. Využítí RT-PCR testů
je přípustné pouze ve specifických případech
Organizovaný amatérský sport (příprava) – V případě sportovní činnosti v neměnném
kolektivu (např. organizované tréninky) se kontroluje pouze skutečnost, zda některá z osob
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, a to bez ohledu na počet osob
v tréninkové skupině a bez ohledu na věk (mládež i dospělí).
Organizovaný amatérský sport (soutěže, závody) - pořádání utkání, závodů a soutěží je
umožněno obecně dle čl. I/14 MO služby ve vztahu ke sportovcům, rozhodčím, realizačním
týmům apod., a to s limitací počtu společně sportujících osob, a to na 100. Nadále platí, že
subjekt organizující sportovní přípravu je povinen kontrolovat dodržování podmínek,
avšak pouze v případě nepravidelných aktivit či pravidelných aktivit s proměnlivým
kolektivem (sportovní utkání, závod, soutěž apod.), kterých se v jeden čas účastní více než
20 osob1 (pro účely těchto činností má pak výsledek RT-PCR testu platnost 7 dní - !!! pouze
do 18 let věku !!!). Jde-li o akce do 20 osob kontroluje se pouze skutečnost, zda některá z osob
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 (bez ohledu na věk).
Diváci – účast diváků je upravena v čl. I/13 MO služby, kdy je třeba dodržet stanovené podmínky
ve vztahu k prokazování bezinfekčnosti diváků - pořadatel je povinen kontrolovat dodržování
podmínek a účastník je povinen dodržení podmínek prokázat. Maximální počet diváků 1.000.
Organizátoři sportovní přípravy i sportovních soutěží jsou povinni vést evidenci zúčastněných
(sportovců, rozhodčích apod.) pro účely případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu

Do tohoto počtu se zahrnují sportovci, rozhodčí, realizační týmy apod.
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8.

9.

10.
11.

12.

identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo),
a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity.
Neorganizovaný sport (hobby sport) na venkovních sportovištích není současným zněním MO
služby upraven, nicméně se lze domnívat, že bude vyžadován obdobný režim jako v případě
organizovaného amatérského sportu, neboť by nedávalo logiku, aby sportovní spolek
(provozovatel venkovního sportoviště) mohl svým vlastním členům umožnit sportovní činnost
pouze dle stanovených pravidel a neorganizované veřejnosti pak takové sportoviště
pronajmout/vypůjčit zcela bez omezení. Sportovní činnost na vnitřních sportovištích je pak
upravena pouze podmínkou kontroly bezinfekčnosti a v případě skupinových lekcí se uvádí
povinnost dodržovat rozestupy 1,5 m, která je dle mého názoru směřována spíše k individuálním
aktivitám ve skupinách (jóga, fitness apod.)
Bazény jsou otevřeny veřejnosti i organizovanému sportu bez omezení kapacity. Současně je
třeba splnit další podmínky – kontrola bezinfekčnosti, 1,5 m rozestupy mimo koupací zóny,
zajištění cirkulace vzduchu apod.
Lyžařské areály mají omezení z hlediska provozu vleků a lanových drah, a to prokazováním
bezinfekčnosti dle čl. I/17 MO služby a rozestupy 1,5 m.
Zasedání orgánů právnické osoby včetně konání voleb je možné bez horního limitu počtu osob,
přičemž v případě, že počet osob bude vyšší než 20, pak musí splnit požadavky čl. I/17 MO služby
nebo má negativní výsledek RT-PCR testu absolvovaného nejdéle před 72 hodinami.
Prokazování bezinfekčnosti prostřednictvím antigenního (RAT) testu (včetně samotestu) a
čestného prohlášení již není v případě amatérského sportu možné.

Závěry:
1.

Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních
sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance
a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/20211/MIN/KAN.

2.

Věková hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi činí 12 let.

3.

Využití RT-PCR testu při sportovní činnosti je možné jen pro osoby do 18 let.

4.

Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i
amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro
100 osob.

5.

Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje
kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků
onemocnění covid-19.

6.

Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání)
nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento
počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/17 MO služby s tím, že pro tyto účely má
RT-PCR test platnost 7 dní – pouze osoby do 18 let.

7.

Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech
(příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).

8.

Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to
za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat
obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
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9.

Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.
Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.

10.

Lyžařské areály jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro
organizovaný sport. Povinnost bezinfekčnosti dle I/17 MO služby.

11.

Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných
osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.).
V těchto případech je umožněno i dospělým využít RT-PCR testu s platností 72 hod.

12.

Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/17 MO služby, tj. očkování,
potvrzené prodělání COVID-19, RT-PCR test osobami do 18 let a dospělými ve
specifických případech (kontraindikace, nedokončené očkování apod.).

13.

Antigenní testy již v případě amatérského sportu nelze využít.

14.

Maximální počet diváků 1.000.

S pozdravem
JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát
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