Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury
k Usnesení Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 a č. 453 o přijetí krizového
opatření
Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive
navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády ze dne
23. dubna 2020 č. 452 o přijetí krizového opatření (dále jen „usnesení č. 452“) a k Usnesení vlády ze
dne 23. dubna 2020 č. 453 o přijetí krizového opatření (dále jen „usnesení č. 453“):
A. Vláda usnesením č. 452 s účinností ode dne 24. dubna 2020:
„II. omezuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných
místech tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:
a)

nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s
výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících
osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností
nejméně 2 metry,

b)

společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob
zachovávají odstup nejméně 2 metry,

c)

nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou
používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených
hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;“

Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:
•

Dle písm. a) nemusí ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének,
sportující osoby nosit výslovně pouze na venkovních sportovištích, kdy jsou sportující osoby, popř.
skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo
plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry. Toto pravidlo se přiměřeně vztahuje i na sportování v
parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, pokud jsou sportující osoby, popř.
skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob vzdáleností nejméně 2 metry;
z důvodu opatrnosti však bude mít každá sportující osoba příslušný ochranný prostředek
dýchacích cest mít s sebou pro případ potřeby jej použít (např. nemožnost dodržet vzdálenost 2
metry apod.).

•

Dle písm. b) může společně sportovat nejvýše deset osob, přičemž jejich povinností je zachovávat
odstup od jiných osob nejméně na 2 metry. Výjimka co do počtu osob platí pouze pro členy
domácnosti. Takto společně sportující osoby nemají (z podstaty věci) povinnost dodržovat mezi
sebou navzájem vzdálenost 2 metry, neboť tuto vzdálenost jsou společně sportující osoby povinny
udržovat pouze od ostatních osob. V průběhu sportování může v závislosti na konkrétním druhu
sportu docházet ke kontaktu mezi sportujícími osobami, je však doporučeno organizovat
sportovní trénink tak, aby nebyla prováděna úpolová cvičení či přímé osobní souboje.

•

Dle písm. c) je používání souvisejících vnitřních prostor sportoviště, zejména společných šaten,
umýváren, sprch a podobných zařízení zcela zakázáno, tj. ani při přijetí případných režimových
opatření je nelze používat. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve
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vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se
běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.
B. Vláda usnesením č. 452 s účinností ode dne 24. dubna 2020:
„III. nařizuje
a)

pro trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností, aby byla dodržována následující
pravidla:
i. trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
ii. na sportovišti se nachází jen skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve
stejném čase 10 osob, a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu,
iii. mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
iv. sportovci v době tréninku nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), který brání šíření kapének,
v. na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
vi. nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,
sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim
tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také
míst, kterých se běžně dotýkají ruce,
vii. po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek;“

Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:
•

Společně trénující sportovci („skupina společně trénujících sportovců, která nepřesahuje ve
stejném čase 10 osob“) nemají (z podstaty věci) povinnost dodržovat mezi sebou navzájem
vzdálenost 2 metry, neboť tuto vzdálenost jsou společně trénující sportovci povinni udržovat
pouze od ostatních nezbytně nutně přítomných osob (z realizačního týmu). V průběhu sportování
může v závislosti na konkrétním druhu sportu docházet ke kontaktu mezi sportujícími osobami, je
však doporučeno organizovat sportovní trénink tak, aby nebyla prováděna úpolová cvičení či
přímé osobní souboje.

•

Související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná
zařízení nejsou vůbec využívány. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby
se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit
provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se
běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest.
C. Vláda usnesením č. 453 s účinností ode dne 27. dubna 2020 od 00:00 hod.:

„I. zakazuje
f)

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb - vnitřních sportovišť včetně vnitřních
bazénů, s výjimkou posiloven, tělocvičen a fitness center, pro které se nařizuje, aby byla
dodržována následující pravidla:
i.

omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých
10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient,
ii. nelze používat šatny a sprchy,
iii. vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
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iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu,
je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho,
v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se
zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími nejméně 2 metry, vždy při
dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
xii. upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a
dezinfekce prostor;“
Výše uvedené opatření je třeba vykládat za účelem odstranění případných nejasností tak, že:
•

Je dovolena přítomnost veřejnosti pouze v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech, tj.
v žádných jiných provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřních sportovišť (včetně vnitřních
bazénů). Pod termínem „tělocvična“ je třeba rozumět vnitřní sál určený především pro skupinová
cvičení, kde budou zřetelně vyznačeny stacionární body, vzdálené od sebe nejméně 2 metry,
v počtu 8 pro cvičící osoby a 1 pro trenéra – viz výše pod xi. Není tedy např. dovoleno provozovat
v „tělocvičně“ basketbal, sálovou kopanou, florbal apod. Je nutno plně dodržovat stanovená
režimová opatření, tj. mimo jiné se vůbec nesmí používat šatny a sprchy. Záchody lze používat
výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v
těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména
dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba
používat ochranný prostředek dýchacích cest.

•

Ačkoliv usnesení č. 452 a ani usnesení č. 453 výslovně neřeší možnost využití posiloven, tělocvičen
a fitness center pro trénink profesionálních sportovců nebo organizovaných amatérských
sportovců, tak na základě výkladu kladoucího důraz na smysl a účel vydaných krizových opatření,
má NSA za to, že posilovny, tělocvičny a fitness center mohou být používány i pro trénink
profesionálních sportovců nebo organizovaných amatérských sportovců, a to za dodržení
režimových opatření, která výslovně platí pro veřejnost v rámci usnesení č. 453, bod I. písm. f)
odst. i. až xii.

NSA uvádí, že toto výkladové stanovisko bylo před jeho uveřejněním odsouhlaseno Ministerstvem
zdravotnictví ČR.
NSA upozorňuje, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může
být přestupkem, případně i trestným činem.
NSA dále upozorňuje, že toto výkladové stanovisko je vydáváno výhradně k usnesení č. 452 a usnesení
č. 453 a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit. Proto doporučujeme
pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády www.vlada.cz, Ministerstva zdravotnictví ČR
www.koronavirus.mzcr.cz, Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Národní sportovní agentury
www.agenturasport.cz a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.
Praha, 29. dubna 2020
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