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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 17. 5. 2021, evidované pod č. j.:

ve věci: „Mají neprofesionální sportovci od 17.5.2021 povinnost

nosit respirátor FFP2, případně jiné zakrytí nosu a úst, během celého tréninku ve

vnitřních sportovištích zejména ve fitness centrech,“ Vám sdělujeme následující:

Mimořádná opatření se v čase mění v závislosti na vývoji pandemie a nutnosti ochrany

zdraví a života obyvatel. Vámi v dopise uvedená mimořádná opatření byla dne

17. května 2021 (Č. j.: MZDR 15757/2020-51/MIN/KAN, s účinností od 18. 5. 2021)

aktualizována a sportovci mají, za splnění jiných definovaných podmínek, výjimku

z ochrany dýchacích cest: „Jiným mimořádným opatřením se rozšiřuje možnost využívat

vnitřní sportoviště, avšak za současné podmínky negativního výsledku RT-PCR

vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC testu na přítomnost antigenu viru

SARS-CoV-2 (případně absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 nebo

prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19). Přestože předložení

negativního výsledku testu neznamená absolutní vyloučení možnosti infekce, vzhledem

k charakteru posuzované sportovní činnosti a hodnocení rizika bylo i s ohledem na
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zlepšující se epidemiologickou situaci přistoupeno k umožnění sportování (a s tím

spojené doprovodné činnosti rozhodčích a trenérů) bez ochrany dýchacích cest.

Alternativou tohoto postupu by bylo sportovat s ochranou dýchacích cest, což se již v

minulosti ukázalo jako v praxi obtížné, zejména s ohledem na udržení funkčního stavu

ochrany dýchacích cest.“

Od pondělí 24. května 2021 pak budou platit nová pravidla pro všechna vnitřní

sportoviště, a to:

1 osoba na 15 m
2

vnitřní plochy sportoviště,

ve skupince bude moct být nanejvýš 12 cvičenců,

celkový počet osob na vnitřní ploše sportoviště nebude smět přesáhnout 30 osob.

Nadále budou cvičenci muset splňovat alespoň jednu z následujících podmínek:

absolvovaný PCR test (maximálně 7 dní starý), absolvovaný antigenní test (maximálně

72 hodin starý), prodělanou nemoc covid-19 nebo podstoupené očkování.

Znění protiepidemických opatření jsou pravidelně aktualizována na COVID PORTÁLU

nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem


