
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	

Stručné	 právní	 stanovisko	 ve	 vztahu	 k	 výkladu	 Mimořádného	 opatření	
Ministerstva	zdravotnictví	České	republiky	č.j.:	MZDR	14601/2021-7/MIN/KAN	ze	
dne	29.04.2021,	ve	vztahu	k	možnosti	obnovení	sportovní	přípravy	na	venkovních	
sportovištích,	respektive	pořádání	závodů	

	

Vážený	pane	řediteli,	

	

v	návaznosti	na	Vaši	žádost	o	poskytnutí	bližšího	právního	výkladu	Mimořádného	opatření	Ministerstva	

zdravotnictví	České	republiky	č.j.:	MZDR	14601/2021-7/MIN/KAN	ze	dne	29.04.2021,	které	Ministerstvo	

zdravotnictví	České	 republiky	vydalo	 jako	 správní	úřad	příslušný	podle	§	80	odst.	 1	písm.	 g)	 zákona	 č.	

258/2000	Sb.,	o	ochraně	veřejného	zdraví	a	§	2	odst.	1	zákona	č.	94/2021	Sb.,	o	mimořádných	opatřeních	

při	epidemii	onemocnění	COVID-19,	postupem	podle	§	69	odst.	1	písm.	i písm.	b)	a	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	 způsobené	novým	koronavirem	 SARS-

CoV-2,	 kterým	 se	 rovněž	 ruší	 s	 účinností	 ode	 dne	 03.05.2020	 od	 0:00	 hod.	

mimořádné	 opatření	 v	 totožné	 věci	 platné	 a	 účinné	 do	 t.č.	 (dále	 také	 jen	

„Mimořádné	opatření	MZ“),	a	to	především	ve	vztahu	A)	k	možnostem	sportovní	

činnosti	 (sportování)	 a	 závodní	 činnosti	 (uskutečňování	 závodů)	 na	 venkovních	

sportovištích	 –	 kartingových	 okruzích,	 respektive	 B)	 možnostem	 pořádání	

Autoklub	České	republiky	
Opletalova	1337/29	
110	00	Praha	1	–	Nové	Město	
Česká	republika	
	
K	rukám:		
váženého	pana	Ing.	Pavla	Konečného,	
výkonného	ředitele	

 

V	Praze	dne	05.05.2021	
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vzdělávacích	akci	pro	veřejnost	(seniory,	motorkáře),	uvádíme	v	návaznosti	na	námi	provedenou	právní	

analýzu	následující	shrnutí	hlavních	závěrů	v	této	věci,	a	sice:	

	

I.	Charakter	Mimořádného	opatření	MZ,	jeho	závaznost	a	účinnost	

Předně	 uvádíme,	 že	 Mimořádné	 opatření	 MZ	 vydávané	 Ministerstvem	 zdravotnictví	 jako	 správním	
úřadem	k	tomu	příslušným	podle	§	80	odst.	1	písm.	g)	zákona	č.	258/2000	Sb.,	o	ochraně	veřejného	zdraví,	
je	 závazné	 pro	 všechny	 osoby	 nacházející	 se	 na	 území	 celé	 České	 republiky.	 Zároveň	 doplňujeme,	
s	ohledem	na	čl.	I.	odst.	4.	tohoto	Mimořádného	opatření	MZ,	že	Mimořádné	opatření	MZ	nabylo	účinnosti	
ode	dne	03.05.2020	0:00hod.	

Již	zde	v	úvodu	pak	avizujeme,	že	některé	části	Mimořádného	opatření	MZ	mají	však	územní	omezení,	tj.	
takovéto	části	Mimořádného	opatření	MZ	(tedy	typicky	výjimky	z	obecného	omezení	provozu	obchodu,	
služeb	aj.)	jsou	platné	a	účinné	pouze	pro	kraje	v	rámci	územního	uspořádání	České	republiky,	které	jsou	
výslovně	uvedeny	v	daném	bodě.	

	

II.		Omezení	sportovní	činnosti	–	tj.	sportovní	přípravy	a	pořádání	závodů	a	souvisejících	akcí	

V	čl.	I.	odst.	5	písm.	b)	Mimořádného	opatření	MZ	se	ve	vztahu	k	provozu	a	používání	sportovišť	uvádí	
následující:	

„I.	

S	účinností	ode	dne	3.	května	2021	od	00:00	hod.	do	odvolání	tohoto	mimořádného	opatření	se:		

…	

5.	omezuje:	

b)	provoz	a	používání	 sportovišť	ve	vnitřních	prostorech	staveb	 (např.	 tělocvičny,	hřiště,	kluziště,	kurty,	
ringy,	 herny	 bowlingu	 nebo	 kulečníku,	 tréninková	 zařízení)	 a	 vnitřních	 prostor	 venkovních	 sportovišť,	
tanečních	studií,	posiloven	a	fitness	center	tak,	že	se	v	nich	zakazuje	přítomnost	veřejnosti,	s	výjimkou:		

i)	sportovní	činnosti	ve	školách	nebo	školských	zařízeních	a	vysokých	školách,	kde	to	mimořádná	opatření	
umožňují,	

ii)	sportovní	přípravy,	kterou	provádí	osoby	v	rámci	výkonu	zaměstnání,	výkonu	podnikatelské	nebo	jiné	
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obdobné	činnosti	 jako	přípravu	pro	sportovní	akce	konané	v	 rámci	 soutěží	organizovaných	sportovními	
svazy,	a	sportovních	akcí,	které	nejsou	zakázány,“	

	

Z	výše	uvedeného	je	tak	možné	dovodit	následující	závěry:	

1) Režim	omezení	se	fakticky	člení	na	3	úrovně:	

a) sportování	ve	školách	a	školských	zařízení,	respektive	v	rámci	vysokých	škol,		

b) režim	týkající	se	profesionálních	sportovců,	

c) sportování	 „všech	 ostatních“,	 tj.	 dětí,	 mládeže	 a	 obecně	 veřejnosti,	 tj.	 kategorie,	 která	 je	

s	ohledem	na	zadání	předmětem	tohoto	stanoviska.	

	

2) Pro	předmětnou	kategorii	sportovců	uvedených	pod	bodem	c)	výše	nadále	zůstávají	uzavřená	bez	

výjimky	 vnitřní	 sportoviště	 (haly,	 tělocvičny	 apod.)	 a	 vnitřní	 prostory	 venkovních	 sportovišť,	 tj.	

vnitřních	zázemí	př.	u	kartingových	okruhů	jako	jsou	klubovny,	šatny,	místnosti	pro	videopřípravu,	

toalety,	umývárny,	občerstvení	atp.	

	
	
	
	

Dále,	 v	 čl.	 I.	 odst.	 17.	 písm.	 e)	Mimořádného	 opatření	MZ	 je	 pak	 ve	 vztahu	 k	 pořádání	 sportovních,	
spolkových	a	jim	podobných	akcí	uvedeno	následující:	
	

„I.	

S	účinností	ode	dne	3.	května	2021	od	00:00	hod.	do	odvolání	tohoto	mimořádného	opatření	se:		

…	

17.	zakazují	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,	s	účastí	přesahující	ve	stejný	čas	2	osoby,	není-li	v	tomto	mimořádném	opatření	stanoveno	
jinak	a	s	výjimkou:	
	
...	
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e)	sportovní	přípravy	amatérských	sportovců	mladších	18	let,	organizované	sportovními	svazy,	a	to	pouze	
v	 Karlovarském	 kraji,	 Královéhradeckém	 kraji,	 Libereckém	 kraji,	 Pardubickém	 kraji,	 Plzeňském	 kraji,	
Středočeském	kraji	a	hlavním	městě	Praze,	mimo	vnitřní	prostory	na	vymezeném	sportovišti	při	dodržení	
podmínky,	že	na	1	sportujícího	připadá	alespoň	15	m2	plochy	sportoviště,	ve	skupinách	nejvýše	20	osob,	
bez	využití	vnitřních	prostor	sportoviště	(šatny,	sprchy	apod.);	subjekt	organizující	sportovní	přípravu	vede	
evidenci	 osob	 účastnících	 se	 sportovní	 přípravy	 pro	 potřeby	 případného	 epidemiologického	 šetření;	
účastník	sportovní	přípravy	před	zahájením	sportovní	přípravy:	
	
-	i)	prokáže,	že	splňuje	podmínky	stanovené	v	bodu	I/20,	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	 sebetestování	 nebo	 povolený	Ministerstvem	
zdravotnictví	k	použití	laickou	osobou,	s	negativním	výsledkem,	nebo	
-	 iii)	 doloží	 čestné	prohlášení,	 resp.	 čestné	prohlášení	 jeho	 zákonného	 zástupce,	 že	 ve	 škole	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	SARSCoV-2,	který	je	určen	
pro	 sebetestování	 nebo	 povolený	 Ministerstvem	 zdravotnictví	 k	 použití	 laickou	 osobou,	 s	 negativním	
výsledkem,	a		
-	 v)	 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.“	
	

Z	výše	uvedeného	je	tak	možné	dovodit	další	na	výše	uvedené	navazující	závěry:	

3) Je	 umožněna	 sportovní	 příprava	 (tj.	 tréninková	 činnost,	 nikoliv	 činnost	 závodní	 či	 soutěžní)	 pro	

amatérské	sportovce	mladší	18	let	(tj.	těch,	kteří	k	danému	dni	nedovršili	18.	rok	života),	a	to	k	t.č.	

pouze	 ve	 výše	 výslovně	 uvedených	 krajích	 (obcích	 spadajících	 do	 těchto	 krajů),	 a	 to	 dále	 za	

následujících	podmínek:	

a) tato	sportovní	příprava	je	organizována	sportovními	svazy	(tj.	typicky	pro	sportovce	sdružené	

v	daném	sportovním	svazu);	

b) je	 dodržen	 korektiv	 „obsazenosti	 sportoviště“	 –	 tj.	 na	 1	 sportujícího	připadá	 alespoň	15	m2	

plochy	sportoviště,	ve	skupinách	nejvýše	20	osob,	
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c) je	prokázáno	vykonání	testu	přítomnosti	antigenu	viru	SARS-CoV-2	či	vyšší	úrovně	testu	jedním	

ze	 způsobů	 uvedeným	 výše,	 anebo	 je	 test	 daným	 sportovcem	 podstoupen	 před	 zahájením	

sportovní	přípravy;	

d) nadále	jsou	zcela	uzavřeny	prostory	vnitřního	zázemí,	

e) je	vedena	požadovaná	evidence	sportovců	dle	požadavků	uvedených	Mimořádným	opatřením	

MZ,	 tj.	 v	duchu	viz	výše	 jsou	evidovány	 identifikační	údaje	osob,	 čas	 (rozmezí)	 jejich	pobytu	

v	areálu	a	způsob	splnění	podmínek	předložení	potvrzení	o	testu,	anebo	vykonání	testu	na	místě	

a	uvedení	výsledku.	

	

Pro	 pořadatele	 lze	 pak	 doporučit	 přijetí	 následujících	 opatření	 v	 rámci	 provozu	 sportoviště	 pro	 účely	
povolené	čl.	I.	odst.	17.	písm.	e)	Mimořádného	opatření	MZ:	

• plně	vyhovět	podmínkám	stanoveným	v	tomto	ustanovení,	tj.	vést	precizní	evidenci,	vyžadovat	
doložení	 potvrzení,	 čestných	 prohlášení,	 výsledků	 testů	 apod.,	 respektive	 zajistit	 prostory	 pro	
sebetestování	a	evidence	výsledků;	

• striktně	postupovat	stran	zamezení	sportovní	přípravy	u	osob,	které	neprokážou	negativní	test	či	
jim	vyjde	test	pozitivní	v	rámci	laického	sebetestování;	

• zajistit,	aby	se	jednotlivé	maximálně	20	členné	skupiny	sportovců	nepotkávaly,	tj.	zajistit	příchod	
a	odchod	osob	spadajících	do	těchto	skupin	v	jiný	čas	či	jiným	prostorem;	

• zamezit	shlukování	osob	v	okolí	sportoviště	či	před/v	okolí	areálu	(typicky	rodiče	čekající	na	dětské	
sportovce),	

• přijmout	a	nastavit	podmínky	provozu	areálu	(tj.	vymezení	př.	stanovišť	pro	jednotlivé	sportovce	
k	odložení	věcí),	určit	maximální	počet	sportovců,	kteří	mohou	sportovat	naráz	v	rámci	areálu	(tj.	
korektiv	15m2	plochy	na	1	sportovce.	

• dodržovat	všechny	hygienické	normy,	provádět	dezinfekci	prostor	apod.,	či	
• maximálně	omezit	či	zcela	vyloučit	přítomnost	osob	nezajišťující	provoz	sportoviště	či	sportovní	

přípravu	jako	takovou;	pro	ostatní	osoby	případně	přítomné	v	rámci	daného	sportoviště,	je-li	tato	
nutná	či	nevyhnutelná,	stále	platí	korektiv	max.	2	společně	se	sdružujících	(sportujících)	osob	i	na	
venkovním	sportovišti	a	mělo	by	být	zamezeno	kumulaci	osob	nad	rámec	těchto	"dvojic".	

Ve	vztahu	k	možnosti	pořádání	závodů	či	soutěží	pak	lze	vyjít	z	výše	citovaného	ustanovení	čl.	I.	odst.	17	
Mimořádného	opatření	MZ	a	tam	uvedeného	zákazu,	a	dále	pak	z	písm.	d)	tohoto	ustanovení,	které	
uvádí	následující:	
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„d)	 (s	 výjimkou))	 hromadných	 akcí,	 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“.	

Lze	tak	shrnout,	že	bez	výslovného	předchozího	povolení	takové	akce	(splňující	parametry	významnosti	
takové	akce)	ze	strany	Ministerstva	zdravotnictví	ČR	nelze	tyto	akce	(tj.	závody	a	soutěže)	nadále	konat.		

	

Poznámka	–	aktualizace	ke	dni	06.05.2021	

Výše	uvedené	závěry	jsou	platné	i	s	ohledem	na	znění	Mimořádného	opatření	Ministerstva	zdravotnictví	

České	republiky	ze	dne	05.05.2021	č.j.	MZDR	14601/2021-9/MIN/KAN,	které	s	účinností	od	10.05.2021	

00:00h	nahradí	platnost	a	účinnost	tohoto	výše	analyzovaného	Mimořádného	opatření	MZ	(tj.	MZDR	

14601/2021-7/MIN/KAN).	

	

	

III.		Možnost	pořádání	vzdělávacích	akcí	pro	veřejnost	(seniory,	motorkáře)	

Ve	 vztahu	 k	 výše	 uvedenému	 požadavku	 je	 zcela	 klíčový	 charakter	 dané	 vzdělávací	 akce	 a	 její	
podřaditelnost	pod	 režim	zákona	č.	247/2000	Sb.,	 když	 čl.	 I.	 odst.	 15.	Mimořádného	opatření	MZ	 říká	
následující:	
	

„I.	

S	účinností	ode	dne	3.	května	2021	od	00:00	hod.	do	odvolání	tohoto	mimořádného	opatření	se:		

…	

	
15.	 stanovují	 podmínky	 pro	 činnosti	 na	 základě	 zákona	 č.	 247/2000	 Sb.,	 o	 získávání	 a	 zdokonalování	
odborné	 způsobilosti	 k	 řízení	 motorových	 vozidel	 a	 o	 změnách	 některých	 zákonů,	 ve	 znění	 pozdějších	
předpisů	 tak,	 že	 provozovatel	 autoškoly	 zajistí	 dodržení	 protiepidemických	 opatření	 spočívajících	 v	
dezinfekci	kontaktních	ploch	vozidla	po	každé	jízdě	dezinfekcí	s	virucidním	účinkem,“.	
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Pokud	se	tedy	jedná	o	vzdělávací	akci	dle	tohoto	zákona,	lze	uvedenou	akci	z	našeho	pohledu	konat,	a	
to	za	dodržení	režimu	dle	výše	citovaného	ustanovení	a	dalších	podmínek	uvedených	v	následujícím	
odstavci	níže.	Pokud	se	však	nejedná	o	činnosti	 spadající	pod	 režim	zákona	247/2000	Sb.,	 tyto	akce	
s	ohledem	na	striktní	dikci	čl.	I.	odst.	17.	Mimořádného	opatření	MZ	konat	nelze.	
	
Z	 našeho	 pohledu	 je	 tak	 možné	 tyto	 akce	 konat,	 avšak	 za	 dodržení	 Mimořádným	 opatřením	 MZ	
stanoveného	režimu	v	čl.	I.	odst.	15,	tj.	zejména	dezinfekce	vozidel	i	dalšího	náčiní	využívaného	v	rámci	
výuky,	 respektive	 za	 současného	 dodržení	 výše	 uvedeného	 a	 analyzovaného	 ustanovení	 odst.	 17.,	 tj.	
zamezení	 shlukování	osob	a	dodržování	 rozestupů	mezi	účastníky,	 zrušení	 teoretické	 části	 výuky	a	 její	
nahrazení	online	formou	či	výukou	venkovní	(opět	s	dodržením	zákazu	shlukování	osob	apod.).	V	tomto	
směru	odkazujeme	v	detailu	na	stanovisko	zpracované	v	této	věci	(provoz	tzv.	„polygonů“)	zpracovaného	
v	minulém	roce	pro	Autoklub	České	republiky.	
	
Jak	jsme	avizovali	již	v	minulých	stanoviscích	v	loňském	roce,	text	mimořádných	opatření	vymezuje	danou	
oblast	(tj.	př.	odkaz	na	činnosti	prováděné	na	základě	zákona	č.	247/2000	Sb.	jako	celku),	avšak	následně	
hovoří	pouze	o	autoškolách,	což	lze	považovat	daleko	spíše	jako	zobecnění	všech	provozovatelů	činností	
vymezených	v	zákoně	č.	247/2000	Sb.,	než	jako	výlučnou	úpravu	a	formulaci	této	výjimky	výhradně	pro	
autoškoly,	čemuž	z	hlediska	textace	ustanovení	neodpovídá	jeho	úvodní	část.		Totožně,	závazné	je	nikoliv	
odůvodnění	mimořádného	 opatření	 (kde	 opět	 vystupují	 pouze	 autoškoly),	 ale	 jeho	 právní	 část	 a	 tam	
uvedená	textace.	
	
Poznámka	–	aktualizace	ke	dni	06.05.2021	

Výše	uvedené	závěry	jsou	platné	i	s	ohledem	na	znění	Mimořádného	opatření	Ministerstva	zdravotnictví	
České	republiky	ze	dne	05.05.2021	č.j.	MZDR	14601/2021-9/MIN/KAN,	které	s	účinností	od	10.05.2021	
00:00h	nahradí	platnost	a	účinnost	tohoto	výše	analyzovaného	Mimořádného	opatření	MZ	(tj.	MZDR	
14601/2021-7/MIN/KAN).	

	
	*			*			*			*			*	

V	případě	jakýchkoliv	dalších	či	doplňujících	dotazů	jsme	Vám	kdykoliv	rádi	dále	k	dispozici.	

	

S	úctou	za	sportovněprávní	tým	KŠD	LEGAL,		

	

	

																					Mgr.	Ondřej	Novák	
vedoucí	advokát	pro	obor	sportovního	práva	
							KŠD	LEGAL	advokátní	kancelář	s.r.o.	


