
Usnesení vlády ze dne 19. listopadu 2021 č. 1037 

Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením  

onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 

Platné od 22. 11. 2021 

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-
1037.pdf 
 
8. 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;  
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, 
 
14. Stanovují se 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/13, 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  
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, 
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, 
 
17. stanovují se 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… 
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, ale ještě neuplynula potřebná doba  

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování …  
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. 
 
Text místy krácen 

 

Pro nás platí tyto hlavní body: 
Při utkáních se nevyžaduje kontrola bezinfekčnosti v případě účasti maximálně 20 osob, je tedy vhodné 
zamezit vstup divákům, aby nebyl tento počet překročen. 
Při počtu přítomných nad 20 osob se musí kontrolovat bezinfekčnost dle bodu 17 (viz výše) – Očkování – 
Nemoc – Test (pouze pod 18 let, platnost 7 dní). 
Kontrolovat klinické příznaky onemocnění covid-19, odepřít vstup při podezření na nemoc. 
Povinná evidence osob v rámci organizovaného sportu vždy (trénink, utkání, bez ohledu na počet osob). 
U pravidelných tréninků není vyžadována kontrola bezinfekčnosti. 

 

Povinnost mít zakrytá ústa i nos ve všech vnitřních prostorech staveb 

Nařizuje se nosit ochranný prostředek dýchacích cest s účinností alespoň 94 % ve všech 

vnitřních prostorech staveb, s několika výjimkami 

Platné od 15. 11. 2021 

Ministerstvo zdravotnictví zakazuje: 
Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou 
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, které 
brání šíření kapének (dále jen „respirátor“), a to: 
 
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých 
přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních, 
 
Zákaz se nevztahuje na: 
 
bb) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, 
a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti 
nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími 
sportovními organizacemi, 
 
https://covid.gov.cz/opatreni/rousky-respiratory/povinnost-mit-zakryta-usta-i-nos-ve-vsech-vnitrnich-
prostorech-staveb 
 

Pro nás platí: 
Povinnost mít zakryté dýchací cesty mají diváci a právě nehrající hráči. 
Hráči ani rozhodčí nemusí mít dýchací cesty zakryté. 



Posilovny a ostatní sportoviště 

Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková 
zařízení a taneční studia, posilovny a fitness můžou mít otevřeno za následujících pravidel: 
 

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem 
konání obřadu, 

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první 
u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. 

 
U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test 
starý nejvýše 72 hodin. 
 
Šatny, převlíkárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat. 
 
Tato pravidla nemusí být dodržována v rámci školní docházky (pokud není specificky řečeno jinak) a neplatí 
pro profesionální sportovce. 
 
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-sportovni-centra-venkovni-
sportoviste 
 

Pro nás platí: 
Doložit pořadateli utkání splnění aspoň jednoho ze tří uvedených pravidel. Platí pouze pro utkání s více než 
20 příiomnými 
Šatny je možné používat bez omezení. 

 

Amatérský sport 

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) 
po dobu 30 dnů (to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni). 
 
https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/dalsi-sporty 
 

Pro nás platí: 
Pořadatel musí zajistit a uchovat výše zmíněný seznam všech hráčů, dalších účastníků utkání i diváků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


