
 

1 
 

Výklad STK ČSA k organizaci soutěží ČSA od 24.5.2021 ve smyslu 

omezujících, bezpečnostních a hygienických opatření spojených 

s SARS-CoV-2 
 

Aktuální vládní nařízení a zákonné normy České republiky mají vždy přednost před 

ustanoveními a doporučeními uvedenými v tomto dokumentu. Účastníci soutěží 

organizovaných Českou softballovou asociací jsou povinni dodržovat všechna platná 

ustanovení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví. Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy, Národní sportovní agentury a krajských hygienických stanic. 

Veškeré vnitřní předpisy a řády a nařízení České softballové asociace pozbývají 

platnosti okamžikem, kdy se dostanou do rozporu se zákonnými normami ČR, zejména 

konkrétními nařízeními Vlády ČR a jejích ministerstev či hygienických stanic. 

 

V souvislosti s bojem proti šíření SARS-CoV-2 vydává STK ČSA bezpečnostní a hygienické 

pokyny spojené úpravou Pravidel softballu, Soutěžního řádu, Technického řádu a 

Specifikací soutěží. S ohledem na fakt, že během hry není vždy zaručena vzdálenost min. 

2 metry mezi účastníky a zároveň dochází ke kontaktu různých účastníků s míčem ev. 

pálkou či ochrannými pomůckami je třeba zaujmout doplňující úpravy pravidel a 

doporučení ve smyslu ochrany účastníků utkání. Smyslem ustanovení je si uvědomit, že 

by se v průběhu hry měla minimalizovat šance kapénkového přenosu nanočástic 

minimálně od členů jednoho družstva na druhé nebo na rozhodčí. 

 

Úprava pravidel softballu 2019 – 2021 

Pravidlo 1.1.4. Domácí družstvo a družstvo hostů 

Při dvojutkání se dugouty nemění. Každé družstvo zůstává v průběhu celého dvojutkání 

na stejné hráčské lavičce (Platí i pro EXL mužů. Domácí tým je v druhém utkání hostem, 

ale setrvá v dugoutu u 3. mety).  

 

Pravidlo 2.1.5. Lavička a 3.5. Členové a zástupci družstva. Ve smyslu pravidla se zakazuje 

během utkání: 

a) plivat nebo jakkoliv úmyslně vypouštět z úst či nosu sliny či části sliznice. 

b) olizovat si rukavičky či ruce při startu na pálce nebo během hry v poli. 

c) Žvýkat tabák nebo pojídat semínka ve slupce případně jiné činnosti zahrnující 

plivání. 

d) Konzumace potravin. 
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Důsledkem je: 

a) Za první porušení pravidla je viník napomenut. 

b) Za druhé porušení pravidla je viník vyloučen. 

 

Ve smyslu pravidel o nadhazování 4.3.5.a) se zakazuje 

a) olizovat si či naslinit si prsty před dotykem ruky s míčem  

 

Důsledkem je:  

a) jedná se o nesprávné provedení nadhozu, následuje vyhlášení nesprávného 

nadhozu (Illegal pitch). Míč je v takovém případě ihned vyřazen ze hry a nesmí 

se do ní vrátit. 

b) Opakované porušení má za následek vyloučení nadhazovače z nadhazování 

(Nesprávný nadhazovač dle pravidla 4.8.) 

 

Úpravy Technického řádu kapitola II. – Určení pořadatele  
Odstavec 2.1. 

Organizátorem sportovní přípravy je Česká softballová asociace, která touto úpravou 

platných řádů ČSA a Specifikací soutěží stanoví závazné podmínky pro pořadatele (klub) 

pověřený organizací sportovní přípravy. Klub pověřený organizací sportovní přípravy je 

zodpovědný za plnění aktuálně platných mimořádných opatření Ministerstva 

zdravotnictví ČR a mimořádných opatření dle usnesení Vlády ČR a nařízení místně 

příslušných krajských hygienických stanic, včetně platných vnitřních směrnic ČSA a 

opatření, které stanoví tento dokument. 

 

Úpravy Technického řádu kapitola III. - Povinnosti pořadatele: 
1. Pořadatel utkání je povinen zajistit dostupnost dezinfekce na materiál a na ruce 

před utkáním, v jeho průběhu a po konci utkání na každé hráčské lavičce a v boxu 

zapisovatelů (k dispozici rozhodčím). 

2. Pořadatel je povinen zajistit úklid hráčských laviček (PET lahve, odpadky) a 

desinfekci dotykových ploch (např. umyvadla v dugoutu) před a po každém 

utkání/dvojutkání resp. při výměně družstev v dugoutu (např. v areálech, kde se 

hrají turnaje nebo dvě soutěže za den). 

3. Toalety musí pořadatel dezinfikovat před utkáním, mezi utkáními (turnaje, 

dvojutkání) a po utkání. Pořadatel zajistí dostupnost dezinfekce na každé toaletě 

(kabince).  
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4. Pořadatel nebo správce areálu umístí do prostoru toalet a sprch letáky s pokyny, 

jak dezinfikovat toalety a dotykové části umyvadel (bateriové části přívodu vody) 

a jak si správně mýt ruce. Umístění dezinfekce by mělo být viditelně označeno 

spolu s pokyny o nebezpečí vnitřního užití dezinfekcí.  

5. Pořadatel je povinen na žádost nadhazovače či na základě pokynu rozhodčího 

průběžně dezinfikovat hrací míče. 

6. Pořadatel nebo správce areálu vyvěsí v areálu pravidla pro pohyb osob tak, aby 

bylo zamezeno shlukování osob dle aktuálních mimořádných opatření. 

7. Pořadatel vyznačí na tribunách (pokud jsou to samostatné stavební celky nebo 

montované či mobilní tribuny) značky na místech k sezení tak, aby byla udržena 

vzdálenost mezi sedícími na min. 2 metry. (Pozn. pokud jsou tribuny z rozhodnutí 

provozovatele přístupné). 

 

Úpravy Technického řádu kapitola IV. – Hřiště a technické podmínky 
Odstavec 4.1 a 4.2 

a) Vnitřní prostory sportovišť (šatny, sprchy, apod.) jsou uzavřeny. 

b) Na jednoho účastníka sportovní přípravy připadá alespoň 15 m2 plochy 

sportoviště, v oddělených skupinách o počtu nejvýše 30 osob. Plocha 

softballového hřiště o vzdálenosti HR plotu 60 metrů od vrcholu domácí mety 

má cca 2 826 m2 (bez zámezí – foulball territory) proto lze na jedno softballové 

hřiště umístit 188 osob tj. až 6 oddělených třicetičlenných skupin.  Vzhledem 

k tomu, že v průběhu sportovní přípravy herní formou nelze fyzicky oddělit 

družstvo domácích a hostů a rozhodčí vycházíme z předpokladu, že lze na jedno 

softballové hřiště umístit pouze jednu skupinu o počtu max. 30 osob. Pokud 

v herní sportovní přípravě figurují rozhodčí (2 osoby), lze konstatovat, že každé 

družstvo může mít na ploše hřiště, včetně dugoutu max. 14 osob včetně 

doprovodu přítomného na hrací ploše včetně dugoutu. 

c) Na jednoho účastníka sportovní přípravy připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, 

v oddělených skupinách o počtu nejvýše 30 osob. Plocha softballového hřiště o 

vzdálenosti HR plotu 60 metrů od vrcholu domácí mety má cca 2 826 m2 (bez zámezí 

– foulball territory) proto lze na jedno softballové hřiště umístit 188 osob tj. až 6 

oddělených třicetičlenných skupin.  Vzhledem k tomu, že v průběhu sportovní 

přípravy herní formou nelze fyzicky oddělit družstvo domácích a hostů a rozhodčí 

vycházíme z předpokladu, že lze na jedno softballové hřiště umístit pouze jednu 

skupinu o počtu max. 30 osob. Pokud v herní sportovní přípravě figurují rozhodčí (2 
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osoby), lze konstatovat, že každé družstvo může mít na ploše hřiště, včetně dugoutu 

max. 14 osob včetně doprovodu přítomného na hrací ploše včetně dugoutu. 

 

Úprava soutěžního řádu ČSA kapitola III. – Technická ustanovení 

Odstavec 3.3. Line upy – částečná změna: 

Celkový počet hráčů, včetně náhradníků a trenérů/kaučů uvedených na line-upu pro 

příslušné utkání může být nejvýše 14 osob.  Trenéři/Kauči se uvedou na line up na 15. 

– 17. místo. Pokud se jedná o hrajícího trenéra nebo kauče, který může nastoupit do 

hry jako náhradník, musí být uveden na pozici (10.) 11. – 14. v lineupu v sekci 

náhradníci nebo jako hráč základní sestavy na pozicích 1. – 9.(10.). 

 

Odstavec 3.8. Zpráva o utkání – doplnění: 

Dlouhodobá soutěž (ELM, ELŽ, 2LM, 2LŽ, ELJi, ELJy, SLKy): Kopii line upu je nutné přiložit 

ke zprávě o utkání. 

Turnajové soutěže:  

1. Orignál line upu ze všech utkání archivuje ředitel turnaje v souladu se zněním 

povinností technického ředitele turnaje.  

2. Každý tým vyplňuje přítomnost hráčů, trenérů, doprovodu (všechny osoby na 

ploše hřiště včetně dugoutu) na vytištěný formulář evidence přítomných osob 

(dle pokynů STK uvdených na formuláři). Formulář je nutné na konci turnaje 

odevzdat technickému řediteli turnaje. Technický ředitel turnaje archivuje 

formuláře po dobu min. 30 dní a kopii odešle na email stk@softball.cz 

 

Úprava soutěžního řádu ČSA kapitola IV. – Práva a povinnosti pořadatele 

Pořadatel (klub pověřený pořadatelstvím) je povinen vést evidenci osob účastnících se 

sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů 

veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní 

údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo). 

 

Pořadatel (klub pověřený pořadatelstvím) kontroluje prokázání podmínek stanovených 

v Úpravě SŘ ČSA kapitola V.– Práva a povinnosti družstev (dále v tomto dokumentu). 

Účastníku sportovní přípravy, který nesplní podmínky podle bodů a) až g) (viz. níže), 

neumožní pořadatel účast na sportovní přípravě. 

Účastníku sportovní přípravy, kterému vyjde pozitivní výsledek testu podle bodu c) (viz. 

níže), neumožní pořadatel účast na sportovní přípravě. 
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Úprava soutěžního řádu ČSA kapitola V. – Práva a povinnosti družstev 

Odstavec 5.4. Registrace – doplnění 

Pokud se na lavičce družstva pohybuje neregistrovaná osoba klub se vystavuje riziku 

disciplinárního řízení za porušení soutěžního řádu. Rozhodčí, komisař turnaje, technický 

ředitel turnaje je oprávněn neregistrovanou osobu vykázat z hrací plochy včetně 

dugoutu. 

 

Každý účastník sportovní přípravy, včetně dospělého doprovodu účastnícího se 

sportovní přípravy, tj. hráč, trenér, kauč, rozhodčí či jiná registrovaná osoba v dugoutu, 

musí splnit jednu z uvedených podmínek: 

a. Prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval 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, nebo 

b. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného 

zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval 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, nebo  

c. podstoupí preventivní antigenní 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, nebo 

d. prokáže se potvrzením o absolvování nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření 

na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

e. prokáže se potvrzením o absolvování nejdéle před 72 hodinami POC test 

na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

f. osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že  

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů léčivého přípravku (dále jen SPC) 

uplynulo 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 uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 

měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  
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iii. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 

měsíců, nebo“.  

g. 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,“. 

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19. 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s dotykem míče a 

materiálu 

 

S ohledem na fakt, že se míče pravidelně dotýkají minimálně oba nadhazovači, kečrové 

a rozhodčí doporučuje STK ČSA tato opatření: 

  

1. Rozhodčímu na domácí metě použití latexových či jiných přiléhavých rukavic. 

Rozhodčí by měl pravidelně dezinfikovat ruce v případě, že nepoužívá rukavice. 

Zároveň se rozhodčímu doporučuje minimalizovat čas kontaktu s hracími míči. 

2. Rozhodčí by měl mít při kontrole materiálu před utkáním nasazené ochranné 

rukavice nebo si dezinfikovat ruce před i po kontrole. 

3. Po utkání dezinfikovat společný materiál, zejména omotávky pálek, kečrovské 

vybavení ev. i míče. 

4. Na žádost nadhazovače či na základě pokynu rozhodčího je možné v průběhu hry 

dezinfikovat hrací míče (za dezinfekci je zodpovědný pořadatel). 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s ochranou úst 

 

1. Vzhledem k tomu, že při pobytu na hráčské lavičce nelze zaručit odstup 2 m mezi 

hráči, kauči a náhradníky, doporučuje se mít při pobytu v dugoutu nasazenou 

ochranu úst.  

2. Kaučům pohybujícím se mezi hřištěm a lavičkou se doporučuje nosit roušku nebo 

adekvátní ochranu dýchacích cest při jejich pobytu v dugoutu. Na hřišti není 

nutné mít roušku nasazenou za předpokladu odstupu alespoň 2 metry od hráčů 

a rozhodčích. 
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Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s hráčskou 

lavičkou 

 

1. Hráčům, kaučům a všem osobám pohybujícím se mezi hřištěm a lavičkou se 

doporučuje nosit roušku při jejich pobytu v dugoutu.  

2. Hráčům, kaučům a rozhodčím se doporučuje, aby v průběhu utkání používali 

vlastní viditelně označenou lahev na pití. 

3. Vedoucím družstev se doporučuje ustanovit v rámci každého jednotlivého 

družstva/tréninkové skupiny zodpovědnou osobu, která všem sportovcům a 

trenérům příslušného družstva změří po jejich příchodu na sportoviště teplotu 

bezdotykovým teploměrem. 

 

Doporučení ve smyslu komunikace na hřišti a mimo něj 

 

1. Při komunikaci rozhodčích, kaučů s rozhodčími a kaučů s hráči bližším než 2 

metry se doporučuje, aby kauči a rozhodčí použili ochranu úst (roušku, 

respirátor). 

2. Běžný zvyk podávání rukou trenérů a rozhodčích před a po utkání se doporučuje 

vynechat nebo si po společenském aktu vydesinfikovat ruce. 

3. Nástup družstev před utkáním je možný, ale není povinný. Je možné, aby tým 

hrající jako první v obraně nastoupil přímo do pole na polařské pozice. 

4. Po skončení utkání se doporučuje pozdrav pouze nastoupením na spojnici 

domácí mety a mety paralelní s lavičkou družstva. Pozdraví se pokynutím ruky či 

čepice bez podávání rukou, dotyku (plácání) či přímého kontaktu. Pokud si hráči 

či zástupci týmů či rozhodčí ruce podají měli by tak učinit pouze s ochranným 

prostředkem dýchacích cest (rouška, respirátor) a poté si ihned vydezinfikovat 

ruce. 

5. Zápis o utkání se doporučuje sepsat přímo na hřišti mimo uzavřené prostory.  

6. Konání ceremoniálů před a po utkání se nedoporučuje. 
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Doporučení ve smyslu využití šaten, sprch a toalet 

 

1. Šatny a sprchy jsou uzavřeny.  

2. Na toaletách by se měl pohybovat omezený počet osob tak, aby si udržovali 

odstup min. 2 metry. 

3. Uživatelům toalet se doporučuje po použití vydesinfikovat povrch toalety, kde 

dochází k dotyku s povrchem těla. 

 

Doporučení ve smyslu hygienických pravidel spojených s prodejem 

občerstvení a pohybem účastníků akce v prostoru provozovny 

stravovacích služeb: 

 

1. Zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a 

k tomu, aby nejlépe platili platební kartou. 

2. Provozovateli umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů 

(především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro účastníky 

- zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci. 

3. Zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména 

prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě 

sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně/areálu. 

 

Výňatek z Mimořádného opatření vlády ze dne 17.5.2021 č. 471 
Článek I. odstavec 2. 

 S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření se omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, 

filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních 

utkáních, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší 

než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků 

nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 

500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že  

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí 

po celou dobu konání akce ochranný prostředek 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, s výjimkami pro tento typ prostředku 
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stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje 

povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích 

cest účinkující nebo sportovci mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce 

nebo sportovní činnosti a pouze po dobu této produkce nebo sportovní činnosti,  

b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude 

vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž 

vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,  

c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti, nestanoví-li Ministerstvo zdravotnictví 

podle bodu I/15 písm. d) jinak, 

 

Článek I. odstavec 5. 

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření se omezuje omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích 

služeb, tak, že lze ubytovací služby poskytnout pouze:  

a) osobám, které nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že  

i) absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR 

vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na 

přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat 

na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku 

nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro 5 sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

ii) jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v 

případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen 

„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů (již změněno na delší 

lhůtu viz. níže), nebo  

iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj 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 90 dní (již změněno na delší 

lhůtu viz. níže),  

c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa. 

 

Článek I. odstavec 15. 
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S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření se 

omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, 

slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při 

nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná 

přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 

osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce 

výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob 

musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce 

používají ochranný prostředek 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, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným 

opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného 

prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; 

uvedené podmínky se nevztahují na:  

d) hromadné akce, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné 

hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným 

opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, 

a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní akce nebo 

významná sportovní utkání nebo soutěže,  

e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, 

kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a 

mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 

sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, 

bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující 

sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob účastnících se 

sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany 

veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní 

údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode 

dne konání sportovní soutěže; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní 

prostory, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:  

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo  

ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 

hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
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sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 

negativním výsledkem, nebo  

iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného 

zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval 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, nebo  

iv) podstoupí preventivní antigenní 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, a  

subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, 

který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, 

kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě. 

 

Článek I. odstavec 18. 

S účinností ode dne 24. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních 

prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným 

opatřením:  

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) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 

proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první 

dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo 

nejméně 14 dnů (již změněno na delší lhůtu viz. níže), nebo  

d) 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 90 dní (již změněno na 

delší lhůtu viz. níže),  

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 
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Výňatek z Mimořádného opatření MZČR ze dne 19.5.2021 č. 14601/2021-

13/MIN/KAN 
Článek I. odstavec 2. – shodný s usnesením vlády č. 471 

Článek I. odstavec 5. – shodný s usnesením vlády č. 471 

Článek I. odstavec 15. – shodný s usnesením vlády č. 471 

Článek I. odstavec 18. – shodný s usnesením vlády č. 471 

 

Výňatek z Mimořádného opatření MZČR ze dne 22.5.2021 č. 21735/2021-

13/MIN/KAN 

Článek 1. Odstavec 14. 

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 19. května 

2021, č.j. MZDR 14601/2021-13/MIN/KAN, a to takto:  

i. V bodu I/5 písm. a) bod ii) zní:  

„ii) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a  

 a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, 

ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována 

druhá dávka, nebo  

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo“.  

 

ii. V bodu I/5 písm. a) bod iii) zní:  

„iii) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich 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,“.  

 

v. V bodu I/18 písmeno c) zní:  

„c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá 

dávka,  
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ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

SPC uplynulo 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 

uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo“.  

 

vi. V bodu I/18 písmeno d) zní:  

„d) 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,“. 

 

V Praze dne 25.5.2021 

Vojtěch Albrecht 

Předseda STK ČSA 


