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Výkladové stanovisko Národní sportovní agentury k Usnesení vlády ČR  
č. 490 a č. 493 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření 

Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) v reakci na vyhlášení nouzového stavu, respektive 
navazujících krizových opatření, vydává následující výkladové stanovisko k Usnesení vlády ze dne 
30. dubna 2020 č. 490 o přijetí krizového opatření (dále jen „usnesení č. 490“) a k Usnesení vlády ze 
dne 30. dubna 2020 č. 493 o přijetí krizového opatření (dále jen „usnesení č. 493“): 

A. Vláda usnesením č. 490 s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod.: 

„II. zakazuje, není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak, divadelní, hudební, filmová 
a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné 
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací 
akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob; tento zákaz se 
nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných 
veřejných osob, které se konají na základě zákona;  

III. omezuje sportování na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech 
tak, aby probíhalo za splnění těchto podmínek:  

a) společně sportuje nejvýše sto osob,  

b) nejsou využívány společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny 
shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se 
ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění 
zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají 
ruce;  

IV. nařizuje  

a) pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob, aby 
byla dodržována následující pravidla:  

− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,  

− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

b) pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, aby byla dodržována 
následující pravidla:  

− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,  

− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,  

− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, 
ústa), který brání šíření kapének,  

− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,  

− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a 
podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve 
vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění 
zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají 
ruce,  

− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek;“. 
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Výše uvedené opatření v oblasti omezení volného pohybu osob je třeba vykládat za účelem 
odstranění případných nejasností tak, že: 

• Dle bodu II. je povoleno konat sportovní akce veřejného i soukromého charakteru, jako např. 
utkání, zápas, exhibiční střetnutí, turnaj apod., a to za splnění podmínky, že celková účast 
nepřesáhne ve stejný čas počet 100 osob. Není tedy kupř. relevantní celkový počet účastníků, kteří 
se přihlásili do turnaje, ale právě počet osob aktuálně přítomných na místě konání příslušné 
sportovní akce, např. na stadionu, závodišti, případně v jiném sportovním zařízení; pro ilustraci 
lze odkázat i na ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 
pozdějších předpisů, které definuje sportovní zařízení jako, cit: „Sportovní zařízení je objekt, 
pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro 
provozování sportu.“. 

Ve vazbě na bod I. písm. d) usnesení č. 493 lze, na základě výkladu z hlediska smyslu a účelu 
přijatých opatření, doplnit, že sportovní akce do 100 osob ve stejný čas se mohou konat ve 
venkovních i vnitřních sportovištích (sportovních zařízeních) s výjimkou vnitřních bazénů (a 
saun); bod I. písm. d usnesení č. 493 totiž výslovně zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních 
bazénech a saunách.  

• Pokud jde o povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, 
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen „ochranný 
prostředek dýchacích cest“), tak ta vyplývá plošně z mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR, č.j.: MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN ze dne 4. května 2020 (dále jen „opatření 
MZ“): 

„Všem osobám se s účinností ode dne 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech 
mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou: …“. 

Pro oblast sportu nejsou v opatření MZ explicitně uvedeny žádné zvláštní výjimky, lze tak použít 
např. obecnou výjimku pro děti do 2 let věku, případně pro osoby s poruchou intelektu, kognitivní 
poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní 
stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.  

Ve vazbě na bod IV. písm. b) usnesení č. 490 a bod II. písm. n) usnesení č. 493 však lze, na základě 
výkladu z hlediska smyslu a účelu přijatých opatření, dovodit, že sportovci v době tréninku nebo 
zápasu na venkovním i vnitřním sportovišti nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích 
cest; dle bodu IV. písm. b) usnesení č. 490 totiž nejsou sportovci při organizované sportovní 
aktivitě na venkovním i vnitřním sportovišti povinni v době tréninku nebo zápasu nosit ochranný 
prostředek dýchacích cest. Tento závěr lze učinit i ve vztahu k bodu II. písm. n) usnesení č. 493, 
dle kterého mají sportující osoby v rámci režimu provozu vnitřních sportovišť povinnost nosit při 
vstupu a cvičení po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest, neboť z této povinnosti jsou 
vyjmuty organizované tréninky v rámci oddělených aktivit nebo skupin, přičemž sportovce 
účastnící se organizovaného tréninku nebo zápasu je nutné považovat za oddělenou skupinu, 
která musí dodržovat odstup 2 metry od ostatních osob, nikoliv mezi sebou navzájem.  

• Pod výrazem sportovci lze chápat sportovce aktivně se účastnící příslušného zápasu na hrací ploše 
včetně sportovců na střídačce, kteří průběžně střídají sportovce na hrací ploše, jakož i náhradníky, 
kteří se za účelem nasazení na plochu potřebují rozcvičit. Ostatní osoby nacházející se v prostoru 
střídačky, jako např. trenéři, asistenti, maséři a další členové realizačního týmu, zdravotníci apod. 
mají povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou situací, kdy je jeho sundání 
nezbytné, např. ošetření sportovce při zranění, úprava výstroje sportovce, potřeba okamžitě 
vyklidit prostor sportovního zařízení z důvodu mimořádné události, apod. Z podstaty věci rozhodčí 
bezprostředně se podílející na řízení zápasu v přítomnosti hráčů na hrací ploše nemá povinnost 
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nosit při této činnosti ochranný prostředek dýchacích cest, což platí obdobně i pro jeho asistenty 
či osoby v obdobném postavení, které se bezprostředně spolupodílejí na řízení zápasu na hrací 
ploše nebo v její bezprostřední blízkosti; tzn, že např. videorozhodčí však mají povinnost nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest. 

• Dle bodu III. může na sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech 
společně sportovat maximálně 100 osob. Sportovištěm se zde myslí venkovní sportoviště včetně 
venkovního bazénu. 

Používání společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení je zakázáno, tj. ani při přijetí 
případných režimových opatření. Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, 
aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba 
zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, 
kterých se běžně dotýkají ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek 
dýchacích cest. 

• S ohledem na dikci bodu IV. písm. a) je třeba s ohledem na smysl a účel přijatých opatření při 
sportovních akcích soukromého i veřejného charakteru, jakož i v rámci sportování na 
sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech též dodržovat pravidla 
určená pro hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 
100 osob: 

„− je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,  
− je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,“ .  

Tzn., že povinnost zachovávat odstup mezi osobami nejméně na 2 metry neplatí pro sportovce ve 
významu výše vymezeném vůči sobě navzájem, pro rozhodčího bezprostředně se podílejícího na 
řízení zápasu v přítomnosti hráčů na hrací ploše i pro jeho asistenty či osoby v obdobném 
postavení, které se bezprostředně spolupodílejí na řízení zápasu na hrací ploše nebo v její 
bezprostřední blízkosti. Sportovci a uvedení rozhodčí však mají povinnost zachovávat odstup 
nejméně 2 metry od ostatních osob. Ostatní osoby nacházející se v prostoru střídačky, jako např. 
trenéři, asistenti, maséři a další členové realizačního týmu, zdravotníci apod., mají povinnost 
dodržovat odstup od sebe navzájem a od sportovců s výjimkou situací, kdy dodržení odstupu není 
možné, např. ošetření sportovce při zranění, úprava výstroje sportovce, potřeba okamžitě vyklidit 
prostor sportovního zařízení z důvodu mimořádné události, apod. 

• Dle bodu IV. písm. b) platí pro organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na 
venkovním i vnitřním sportovišti pravidla tam uvedená, přičemž je vhodné zdůraznit, že  

- celková účast nepřesáhne ve stejný čas počet 100 osob; 

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry, tzn., 
že mezi sportovci navzájem tato povinnost z podstaty věci neplatí, sportovci již nemusí být 
rozděleni do skupin (po 10) a lze již provádět plný trénink či zápas (závod, soutěž, míting a 
další formy sportu soutěžního charakteru) včetně úpolových cvičení či přímých osobních 
soubojů; 

- sportovci v době tréninku/zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, 
tzn., že např. trenéři, asistenti, maséři a další členové realizačního týmu mají povinnost nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou situací, kdy je jeho sundání nezbytné, např. 
ošetření sportovce při zranění, úprava výstroje sportovce, potřeba okamžitě vyklidit prostor 
sportovního zařízení z důvodu mimořádné události apod.; 

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou, 
přičemž sportovci a ostatní osoby, např. trenéři, asistenti, maséři a další členové realizačního 
týmu použijí tento prostředek minimálně před začátkem a na konci tréninku; 
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- používání souvisejících vnitřních prostor sportoviště, zejména společných šaten, umýváren, 
sprch a podobných zařízení, je zakázáno, tj. ani při přijetí případných režimových opatření. 
Záchody lze používat výhradně, pokud je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech 
nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených 
hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají 
ruce. Při používání záchodů je třeba používat ochranný prostředek dýchacích cest; 

- po skončení tréninku/zápasu bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých 
tréninkových pomůcek; 

- pro organizovaný trénink/zápas profesionálních i amatérských sportovců nelze využívat např. 
školní tělocvičny, neboť vůči základním, středním a vysokým školám platí specifická pravidla, 
která dosud takový postup neumožňují; 

- organizovaný trénink/zápas profesionálních i amatérských sportovců může probíhat při 
dodržení všech předepsaných pravidel (včetně zákazu používání souvisejících vnitřních 
prostor sportoviště, zejména společných šaten, umýváren, sprch a podobných zařízení) ve 
venkovních i vnitřních bazénech se zákazem používání sauny; 

- lze uspořádat i celodenní akci (bez přespání) za dodržení všech předepsaných podmínek, např. 
sportovní soustředění, přípravný sportovní camp apod. 

B. Vláda usnesením č. 493 s účinností ode dne 11. května 2020 od 00.00 hod. 

„I. zakazuje  

…. 

d) přítomnost veřejnosti ve vnitřních bazénech a saunách, …“. 

II. nařizuje, aby 

„n) pro provoz vnitřních sportovišť byla dodržována následující pravidla:  

− omezit přítomnost zákazníků tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených 
organizovaných aktivit nebo skupin,  

− nelze používat šatny a sprchy,  

− vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, s výjimkou 
organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin,  

− zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,  

− průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,  

− zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,  

− klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,  

− prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,  

− upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce 
prostor;“. 

Výše uvedené opatření v oblasti maloobchodu a služeb je třeba vykládat za účelem odstranění 
případných nejasností tak, že: 

• Veřejnost má bezvýjimečně zakázanou přítomnost ve vnitřních bazénech a ve všech saunách. 

• Veřejnost může být přítomna pouze ve venkovních bazénech, tj. např. pouze ve venkovních 
bazénech může probíhat výuka plavání. 
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• Při provozu vnitřních sportovišť musí být dodržována následující pravidla: 

- přítomnost veřejnosti, tj. zákazníků, musí být omezena takovým způsobem, aby byly mezi nimi 
rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou oddělených organizovaných aktivit nebo skupin, tj. do 
této výjimky spadá např. i uzavřená skupina 10 amatérských sportovců, která přišla společně 
vyvíjet organizovanou aktivitu, která nemá charakter organizovaného tréninku dle bodu IV. 
písm. b) usnesení č. 490; 

- zakazuje se bezvýjimečně používat šatny a sprchy; 

- používání záchodů je možné za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních 
prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění 
zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně 
dotýkají ruce; 

- při vstupu a cvičení je povinnost nosit po celou dobu ochranný prostředek dýchacích cest, s 
výjimkou organizovaných tréninků v rámci oddělených aktivit a skupin, tj. do této výjimky 
spadá např. i uzavřená skupina 10 amatérských sportovců, která přišla společně vyvíjet 
organizovanou aktivitu, která nemá charakter organizovaného tréninku dle bodu IV. písm. b) 
usnesení č. 490; 

- zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým zákazníkem;  

- průběžně dezinfikovat místa, kde se zákazníci vyskytují;  

- zajistit dezinfekci rukou pro personál i zákazníky; 

- zákazníci provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení 
cvičení; 

- prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny; 

- upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a 
dezinfekce prostor. 

 

NSA uvádí, že toto výkladové stanovisko bylo před jeho uveřejněním odsouhlaseno Ministerstvem 
zdravotnictví ČR. 

NSA upozorňuje, že porušení povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu může 
být přestupkem, případně i trestným činem. 

NSA dále upozorňuje, že toto výkladové stanovisko je vydáváno výhradně k usnesení č. 490 a usnesení 
č. 493 a vychází z aktuální situace, která se však může v krátkém čase měnit. Proto doporučujeme 
pravidelně sledovat webové stránky Úřadu vlády www.vlada.cz, Ministerstva zdravotnictví ČR 
www.koronavirus.mzcr.cz, Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz a Národní sportovní agentury 
www.agenturasport.cz a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření. 

 

Praha, 11. května 2020 

 


