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Epidemiologická opatření  
COVID-19 

 
 
Epidemiologická opatření při konání MČR v mažoretkovém sportu se řídí aktuálním 
Mimořádným opatřením MZ CR a následujícími pokyny:  
 

• Všichni účastníci (soutěžící, vedoucí týmů a jejich doprovod, organizační a 
realizační tým, diváci atd) budou mít ochranu nosu a úst dle předpesaných MO MZ 
CR – respirátor, popřípadě zdravotní rouška.  

• Vedoucí týmu předloží seznam soutěžících a doprovodu, včetně čestného 
prohlášení o pravdivosti údajů (viz tabulka Excel), vše musí být vyplněno. Vedoucí 
týmu je zodpovědný za řádnou kontrolu certifikátů a bezinfekčnosti u svých 
svěřenců a doprovodných osob celého týmu.  

• Realizační tým, porota, členové ČFMS a ostatní aktéři soutěže se prokáží pověřené 
osobě organizačního týmu jedním z níže uvedeným potvrzením (viz mimořádné 
opatření MZ CR):   

o platným certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID 19,  
o nebo certifikátem o prodělaném COVID onemocnění, ne starším 180 dní,  
o nebo certifikátem o provedeném PCR testu či Antigenním testu.  

• Diváci se u zakoupení vstupného prokáží jedním z níže uvedeným potvrzením (viz 
mimořádné opatření MZ CR):   

o platným certifikátem o ukončeném očkování proti onemocnění COVID 19,  
o nebo certifikátem o prodělaném COVID onemocnění, ne starším 180 dní,  
o nebo certifikátem o provedeném PCR testu či Antigenním testu.  

• V případě, že se někdo nebude ochoten certifikátem prokázat, nebude do haly 
vpuštěn. 

 
 
Výtah z MO MZ CR: 
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: 
 
S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 
se: 
 

• 12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro 
konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných 
uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, 
závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v 
prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí 
vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které se účastní v 
jednu dobu nejvýše 20 osob, a to tak, že 

o a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, 
návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) musí všichni diváci splňovat 
podmínky podle bodu I/16, 

o b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných 
diváků, musí 3000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků 
nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky 
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podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena 
osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a) nebo b), 

o c) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky 
onemocnění covid 19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let 
věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu 
osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je 
povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba 
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi 
takovou osobu vpustit na tuto akci, 

o d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující 
nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

• 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 20 osob nebo při dodržení 
následujících podmínek nejvýše 1 000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, 
nebo 2 000 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 20 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 podle bodu 
I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; 
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se 
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci; pro účastníky pravidelných 
aktivit v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek antigenního testu pouze pro 
účely těchto aktivit má platnost 7 dní a splnění této podmínky je organizátorem 
takové pravidelné akce kontrolováno jedenkrát za 7 dní; uvedené podmínky se 
nevztahují na: 

o a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do 
registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 
osob, 

o b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, 
soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, 

o c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu 
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, 

o d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu 
amatérských sportovců organizovanou 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; pro účastníky pravidelných aktivit organizované 
sportovní přípravy v neměnném kolektivu platí, že negativní výsledek 
antigenního testu pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní a subjektu 
organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob kontrolovat 
splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dnía uvedeným osobám se 
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16  prokázat; v případě, že 
uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se 
subjektu organizující sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na 
sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt 
organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní 
přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany 
veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a 
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kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po 
dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava, 

o e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní 
soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci, 
rozhodčímu a členům realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání, 
pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí 
do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi 
sportovního utkání se nařizuje při kontrole splnění podmínek podle bodu I/16, 
vpuštění osob na utkání a vedení evidence účastníků postupovat podle 
písmene d) obdobně, 

o f) organizovanou činnost  pěveckých sborů, kterou lze organizovat za 
dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou 
dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru, a to za podmínky, že se zakazuje 
účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo, s 
výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; 
organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením 
činnosti splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobám se nařizuje 
mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění 
podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi činnosti 
pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na činnosti; organizátor činnosti 
pěveckého sboru vede evidenci účastníků 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 účasti na 
této činnosti, 

 
 

 
 

 

 

 

  


