Omezení maloobchodu a služeb
Ministerstvo zdravotnictví 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 ve znění mimořádného opatření ze dne 9. června 2021 s účinností ode dne
14. června 2021 a ve znění mimořádného opatření ze dne 21. června 2021 s účinností ode dne
22. června 2021, které nabývá platnosti dnem vydání:
S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

13. 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/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení
následujících podmínek nejvýše 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 1000
osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám,
které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas
přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat;
organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen
takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se nevztahují na:

o

e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže
organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové
realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do
6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se
nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat
a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor
sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; organizátor vede
evidenci osob účastnících se 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 uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,

•

16. 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:
o

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

o

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení
vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České
republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném
typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u
očkování uplynulo:
§

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla
aplikována druhá dávka,

§

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla
aplikována druhá dávka, nebo

§

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

o

d) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním
certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení
vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi
občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k
přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o
tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně
dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení
očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první
dávky očkovací látky, nebo

o

e) 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 RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180
dní, nebo

o

f) osoba na místě 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,
nebo

o

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného
jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem;
tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným
prohlášením, nebo

o

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č.
258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření ve
znění mimořádného opatření ze dne 14. června 2021 s účinností ode dne 15. června 2021 od
00.00 hodin, které nabývá platnosti dnem vydání:
•

1. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do
odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 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
(např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
o

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),

o

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2
metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

•

2. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do
odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných
prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 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
(např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

o

e) ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny stravovacích služeb,

o

f) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních,
filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na
sportovních utkáních,

o

h) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na
jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, a to včetně
shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů; ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi
sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy
domácnosti,

•

3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
o

y) 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,

Povinnosti všech účastníků akce (turnaje ABV):
1.
2.
3.
4.

Splnit nařízení Vlády ČR uvedené v tomto dokumentu, resp. na akci (turnaji ABV) prokázat promotérovi
splnění bodu I/16 Vládního usnesení s účinností od 8.6.2021 (dále jen Vládní usnesení)
Předat promotérovi akce (turnaje ABV) vyplněné a podepsané prohlášení účastníka - povinné osoby
s vyznačením splnění bodu I/16 Vládního usnesení
V prostorách akce (turnaje ABV) mít zakrytá ústa dle požadavku Vládního usnesení vyjma případů dle
těchto hygienických podmínek výše.
Po skončení svého utkání prostor akce (turnaje ABV) se zbytečně nezdržovat v místě akce. Vrátit se do
prostoru akce (turnaje ABV) je doporučeno max. hodinu před svým dalším utkáním, kdy se mohou
začít rozcvičovat a být připraveni na stanovený čas utkání.

Povinnosti promotéra akce (turnaje ABV):
1.
2.
3.
4.
5.

Zabezpečit, aby v jakémkoli čase nebyl v prostoru akce (turnaje ABV) více účastníků jak 100.
Zabezpečit, aby všichni účastníci v prostoru akce (turnaje ABV) splnili podmínky pro nošení ochranných
prostředků dýchacích cest dle Vládního usnesení, uvedených v těchto hygienických podmínkách,
Před vstupem vybrat od účastníků akce (turnaje ABV) prohlášení účastníka - povinné osoby včetně
splnění povinnosti vyplývající z bodu I/16 Vládního usnesení a archivovat tyto prohlášení min. 30 dní
po skončení akce (turnaje ABV).
Změřit všem účastníkům tělesnou teplotu, při zvýšené teplotě nad 37,5 C nevpustit účastníka do
prostoru akce (turnaje ABV).
omezuje přítomnost diváků na sportovních utkáních, a to tak, že maximální přípustný počet
přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet
přítomných diváků nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech,
nebo 500 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že
a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/16, a použijí po
celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 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, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích cest sportovci mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní sportovní činnosti a pouze po dobu této sportovní činnosti,
b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy
ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž vzdálenost
diváků sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,
6.
7.

Pokud promotér není schopen zabezpečit bod 5, nevpustit diváky do prostoru akce (turnaje ABV)
Pokud kdokoli z účastníků nebude dodržovat tyto hygienické podmínky pro akce ( turnaje ABV) nebude
na akci (turnaj ABV) vpuštěn či následně vykázán promotérem akce (turnaje ABV).

Jan Meruna - vedoucí národní tour ABV
V Praze 26.6.2021

