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AKTUALIZACE 22. 06. 2021
AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ - SPORT
Vláda ČR na svém zasedání 21. června 2021 schválila úpravy v mimořádném opatření. Níže uvádíme výtah
z úprav, které se týkají sportovního prostředí. Upravená opatření mají účinnost ode dne 26. června 2021
od 00:00 hod. do odvolání.
Drobné formulační změny, které nastaly v přijatých opatřeních, jsou popsány ve žlutých textech.

OPATŘENÍ
Nově doplněn bod d), část textu byla původně součástí bodu c). Z hlediska praxe na našich soutěžích se nic
nemění. Všechny lhůty zůstávají zachovány. Pro přehlednost uvádíme celé znění textu podmínek pro vstup
osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích.
Osoby splňují podmínku:
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) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
i.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně
22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii.
od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně
22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii.
od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14
dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném
očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným
potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že
očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho 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) že od dokončení očkování uplynulo
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo
e) 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 180 dní, nebo
f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
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g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiný mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato
skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který
je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením
zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

SPORTOVNÍ AKCE
Byl navýšen počet osob u akcí ve vnitřních prostorech z 200 na 500 osob. V případě akcí ve vnějších prostorech
došlo k navýšení počtu osob z 500 na 1 000 osob. Kontrola dodržování opatření a evidence účastníků zůstává
zachována.

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA
Byl navýšen počet osob ve skupinách ze 30 na 50 osob. Kontrola dodržování opatření a evidence účastníků
zůstává zachována.

DIVÁCI
Byl navýšen počet diváků pro venkovní akce z 2 000 osob na 5 000 osob. Ve vnitřních prostorech se využitelná
kapacita zvýšila z 1 000 osob na 2 000 osob. Ve vnitřních prostorech stále platí, že všichni diváci musí mít
místo k sezení. V mimořádném opatření již není uvedena informace o občerstvení, která povolovala pouze
nabídku balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů. Dále není uveden zákaz
konzumace jídla a nápojů v hledišti.
Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnitřních prostorech a vnějších prostorech POVOLENA za
podmínek:
a) maximální přípustný počet přítomných diváků nebo návštěvníků (dále jen „diváci“) v případě, že se
akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5 000 osob;
- pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost
více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání;
- divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o
osoby ze společné domácnosti,
b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech,
nesmí být vyšší než 2 000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové
kapacity míst k sezení;
c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2 000 osob, je
přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 %
kapacity sedících diváků;
- všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy
ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a
které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření;
- organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba
je povinna mu splnění podmínek podle opatření prokázat; v případě, že osoba splnění níže
uvedených opatření neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
e) vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m.
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PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ
Nová formulace, která se týká provozu a používání vnitřních sportovišť (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení). Byla zrušeno ustanovení o 15 m2 plochy
sportoviště na jednoho sportujícího. Nově je zařazen bod c) – nařízení o cirkulaci vzduchu. Pro přehlednost
uvádíme celý text z vládního opatření.
používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že:
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v opatření; provozovateli
se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek opatření prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek opatření neprokáže, je
provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,
c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY POŘÁDANÉ PRO OSOBY MLADŠÍ 18 LET
Byl navýšen počet osob pro akce ve vnitřních prostorech z 200 na 500 a ve vnějších prostorech z 500 na 1 000
osob. Byl doplněn bod d, který určuje postup v případě zjištění pozitivní osoby na vícedenní akci (např.
výcvikový tábor či sportovní soustředění).
d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce, v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního
antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru
SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování
splnění podmínek uvedených v opatření, zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících
se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby
mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který
zajistí její odvoz do domácího prostředí a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného
zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně
telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob
starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.
Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Národní sportovní agentura
Česká unie sportu

ČLEN MEZINÁRODNÍ
HOKEJBALOVÉ FEDERACE
www.isbhf.com

Českomoravský svaz hokejbalu
Zátopkova 100/2
PO BOX 40
160 17 Praha 6

tel./fax: +420 266 313 766
mobil: +420 603 469 494
email: hokejbal@hokejbal.cz
web: www.hokejbal.cz

bankovní spojení:
Moneta Money Bank, a. s.
číslo účtu: 1724200504/0600
IČ: 49626485, DIČ: CZ49626485

Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753.

Str. 3 / 3

