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Změna ve sportovní přípravě dětí od 4. 5. 2021
Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo v rámci rozvolňování ke změně, kterou
pravidla, platící jeden den, dále uvolnilo takto:
V Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji,
Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze – jsou již nově opět povoleny
dětské kroužky (tedy i golfové), pro věkovou skupinu 6 až 18 let, které již může
organizovat kdokoli – tedy například provozovatel hřiště pro nečleny klubu.
Kroužky mohou být uvnitř i venku ve formátu 3 + 1 (tedy tři děti a ten, kdo poskytuje
službu - např. trenér) – v takovém případě nejsou stanoveny omezovací podmínky na
velikost ploch ani není stanovena povinnost prokazování splnění jakýchkoli podmínek.
Dále mohou být kroužky venku ve formátu max 19 + 1 tedy 19 dětí a osoba, která
zodpovídá za splnění následujících podmínek
• na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy,
• bez využití vnitřních prostor (šatny apod.);
• subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci
účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření;
• účastník před zahájením poskytování služeb:
o 1) prokáže, že splňuje následující podmínky:
▪ osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na
přítomnost viru SARSCoV- 2 s negativním výsledkem, nebo
▪ osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
▪ 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 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, nebo
▪ 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
RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
90 dní.
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19,
nebo
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o 2) 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
o 3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jejího 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
o 4) 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 poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a
účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle bodu
4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast.
Dále jsou nově povoleny organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za
stejných podmínek, jako jsou uvedeny v předchozím textu.
Pro pořádek potvrzujeme, že pro tréninky organizované kluby platí beze změny vše,
co bylo sděleno v informaci ze dne 1. 5. 2021.
Ministerstvo touto změnou patrně chtělo dosáhnout toho, aby byly nově podmínky
dětského sportování sjednoceny, paradoxně však došlo k tomu, že nyní, striktně
vyloženo, tréninky amatérských sportovců organizované svazy nemohou být uvnitř,
zatímco jakékoli jiné organizované dětské aktivity uvnitř být mohou (3 + 1) a to bez
jakýchkoliv administrativních povinností!
Shrnutí:
V Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji,
Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze:
Dětské tréninky do 18 let: 3 + 1 – bez omezení uvnitř i venku, žádná administrativa
Dětské tréninky do 18 let: 19 + 1 – za splnění administrativních podmínek
Dětské tréninky nad 20 osob – zakázáno.
V Praze dne 4. května 2021
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda
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