
Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví musí organizátor splnit podmínky pro vstup 

osob na sportovní akci. 

Bylo stanoveno, že vedoucí družstev vyplní na každý hrací den seznam osob, které se budou za družstvo 

zúčastnit, kde každá osoba svým podpisem stvrdí splnění podmínek a uvede způsob splnění opatření. 

Tento seznam odevzdá při vstupu řídícímu příslušné ligy. 

Za splnění opatření se považuje: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo 

certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID19, za podmínky, 

že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se 

považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je 

zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné 

potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, 

která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za 

předpokladu, že očkování bylo provedeno  

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení 

(ES) č. 726/2004, nebo 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci 

pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s 

onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie 

COVID-19. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, 

ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem 

nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.  
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento 

léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného 

mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na 

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

Způsob označení splnění podmínky v seznamu: 

T – pro body a), b) 

O – pro bod c) 

C – pro bod D)  

 

Dále žádáme, abyste zvážili vstup nehrajících osob do haly (doprovodu), zejména dětí. 

Doporučujeme, aby každá osoba účastnící se hracího dne měla funkční aplikaci tečka, kterou by na 

vyzvání mohla prokázat pravdivost údajů uvedených na seznamu. 

Organizátor akce uchovává Seznam hráčů, trenérů a doprovodu po dobu 30 dní, poté bude seznam 

zlikvidován. Poskytnuté údaje ve formuláři mohou být na výzvu poskytnuty příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

 


