
Pro tenisové kluby 

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 

2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně 

některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 

Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším 

rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné 

opatření: 

 

I. 

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se: 

Obecně platí 

8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., 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, 

 

* 17. stanovují následující 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 
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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 očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o 

digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného 

očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení 

vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je 

zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva 

zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, 

datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, 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 

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace 

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. 

 

Specificky pro běžné turnaje platí 

14. 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, při nichž dochází ke kumulaci osob 

na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/131, taneční, 

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 

 
1 Jde o koncerty a jiné hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, sportovní 

utkání, zápasy, závody apod. (myšleno akce „pro diváky“), kongresy... 
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a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 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 

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, 

e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami 

jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 

anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/17; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti 

pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků 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 

uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti, 
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Stručné shrnutí pro lepší orientaci 

Jak od 22.listopadu 2021 

1. Sportoviště uzavřená nejsou. 

2. Je specifikováno, které osoby mohou sportoviště využívat. 

o Očkované 

o Po prodělaném covidu 

o Do 12 let věku 

o PCR test ne starší 72 hodin, to však pouze u osob do dovršení 18 let věku, rozočkované 

a osoby, které se nemohou nechat očkovat pro kontraindikace 

o Nevykazující klinické příznaky onemocnění covid-19 

3. Provozovateli je nařízeno kontrolovat podmínky, osoba je povinna prokázat splnění 

podmínek. Pokud k prokázání nedojde, má provozovatel zakázáno osobu vpustit. 

4. Tréninky organizovat lze za výše uvedených podmínek. Je povinnost vést evidenci účastníků 

v rozsahu jméno, příjmení a telefon (postačí běžná evidence tréninků, rezervační systém 

apod.) po dobu 30 dnů. 

5. Turnaje organizovat lze za výše uvedených podmínek s tím, že PCR test má pro tyto účely 

platnost 7 dní a počet účastníků nepřesáhne 1000. Při přítomnosti do 20 osob v jeden čas se 

splnění podmínek podle bodu I/17 nevyžaduje.  

 

Stále platí že tenisté sami od sebe: 

mají k dispozici, před vstupem na sportoviště, v šatnách a na WC nádobu s dezinfekcí 

v šatnách se pohybují tak, že mají mezi sebou co možná největší rozestupy, min. však 1,5m a 

zdržují se tam co možná nejkratší dobu 

mají přístup k teplé vodě a mýdlu; dezinfekce nenahrazuje mýdlo 

dezinfikují madla, kliky, nářadí na úpravu dvorců apod. 

mimo sportoviště nosí ochranu dýchacích cest 

nejdou na tenis, pokud vykazují příznaky respiračního onemocnění 

 

 

 

 

 

 

 

 


