
V návaznosti na Mimořádné opatření ze dne 28.5.2021 č.j. MZDR 140601/2021-
16/MIN/KAN, kterým došlo k omezení obchodu a služeb s účinností od 31.5.2021 
 
V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení 
souvisejících se sportem a využití sportovišť 
 
Opatření pro minigolfové turnaje konané pod ČMGS od 1.6.2021 
 
Čl14.  Omezují se sportovní akce (veřejné i soukromé) při nichž dochází ke kumulaci osob 

na stejném místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob, nebo 
při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob, koná-li se akce ve vnitřních 
prostorech, nebo 150 osob, koná-li se akce výhradně ve vnějších prostorech. Osoby 
účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a v případě 
akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že 
splňují níže stanovené podmínky (v bodu 17), a po celou dobu akce používají 
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, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; 
uvedené podmínky se nevztahují na: 
a) mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 

sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 
osob; subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže 
evidenci osob účastnících se sportovní soutěže 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 
sportovní soutěže; účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-
19 
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 17, 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 svého 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 

iv) 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 sportovní přípravu prokázání podmínek 
kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu 
iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na 
sportovní přípravě,  

Čl 17. následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor 
nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným 
opatřením:  
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru 

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

viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 



c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 
provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v 
anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném 
členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení 
Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy 
onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, 
které obsahuje údaje o očkované osobě, 12 podanému 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 

d) 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 

 
Shrnutí 
Pořadatel 

- Při pořádání turnaje pořádající klub vede evidenci osob účastnících se turnaje (Čl 
14/a) (jméno, příjmení, telefonní číslo a na základě jakého dokladu se hráč účastní 
(zkontroluje). U mládeže uvádět telefonní číslo na zákonného zástupce. Nutnost 
uschovat po dobu min. 30 dnů) 

- Pořadatel neřeší, jestli je doklad pravý, jen eviduje (hráč je zodpovědný za svůj 
zdravotní stav i předkládaný doklad) 

- Pořadatel neshromažďuje doklady od hráčů  
- Kontroluje hráče při použití samotestu (Čl. 14/a/iv) 
- Vzor seznam v příloze 

 
Hráč 
Aby se mohl zúčastnit turnaje musí mít: 

- Doklad o absolvování RT-PCR testu (ne starší 7 dnů – Čl.17/a) 
- Doklad o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru (ne starší 72 hodin – 

Čl.17/b) 
- Doklad o očkování (min 22 dnů po prvním očkování – Čl.17/c/i-iii) 
- Doklad o prodělaném onemocnění Covid-19 (ne starší 180 dnů - Čl.17/d) 

 
- Hráč je zodpovědný za svůj zdravotní stav i předkládaný doklad 
- Odkaz, kde se dá stáhnout doklad o očkování, či prodělání Covid-19 

(https://ocko.uzis.cz/) 
- Hráč, který z nějakého důvodu nemá žádný uvedený doklad, by měl mít s sebou test 

(Čl.14/a/ii-iv), který lze koupit v lékárně. Případně může zakoupit i u pořadatele, 
pokud ho pořadatel má. Není povinností pořadatele ho mít. 

- Hráč si doklad ponechává pro případnou hygienickou kontrolu. Padělání, či 
poskytnutí nepravdivých údajů jde na vrub hráče. 
 

Antigenní testy je možné absolvovat 1x za 3 dny. 
Pro plátce veřejného zdravotního pojištění je test prováděn zdarma (mění se frekvence počtu 
zdarma prováděných testů) 

https://ocko.uzis.cz/


Výsledky by měly být dostupné na počkání do 15 minut 
Nejspíše je potřebné si rezervovat termín (např: https://rezervace.aeskulab.cz/) 


