
 

Pravidla pro provoz vnitřních sportovišť 
 

Dle mimořádného opatření platného od 22.11.2021 se zakazuje vstup do uvedených prostor 
osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí 
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 (viz níže). Provozovatel musí své 
klienty při vstupu do prostor kontrolovat a klienti musí splnění podmínek podle bodu I/17 
prokázat; v případě, že se tak nestane, provozovatel nemůže takového klienta do provozovny 
vpustit (provozovatel však nemusí prokázání bezinfekčnosti evidovat!). Splnění podmínek 
podle bodu I/17 se nevyžaduje v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách 
a školských zařízeních.  

Provozovatel musí dále dodržovat následující pravidla:  
 v případě skupinových lekcí se nařizuje dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 1,5 
metru 
 nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci 
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) 
bez recirkulace vzduchu. 

Bod I/17 – Podmínky pro vstup do provozovny 

 osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a prokáží se příslušným 
národním certifikátem 
 osoby do věku 18 let, osoby s kontraindikací k očkování potvrzenou od lékaře (o takové 
indikaci musí být uveden záznam v ISINU, informačním systému infekčních nemocí) 
a dále osoby, které nemají ukončené očkování, které svou bezinfekčnost prokázaly negativním 
RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 starým maximálně 72 hodin. 
 osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od kterého 
uplynula u nich doba nařízené izolace 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. 

Podmínky pro vstup na recepci 
  

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 

opatření se:  

1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 

258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách 

těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/12 a vozidel taxislužby nebo jiné 



individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje provozovateli dodržovat 

následující pravidla:  

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní 

plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení 

nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je 

držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto 

omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka, b) aktivně brání tomu, aby 

se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy 

domácnosti,  

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za 

pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi 

zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby 

se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,  

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, 

nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být 

využívány k pravidelné dezinfekci,  

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím 

informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v 

provozovně,  

f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným 

venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace 

vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke 

kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část 

provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci 

mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha 

za prodejními pulty, kterou 2 používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, 

sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. 

 

ZDROJ: Mimořádné opatření MZd od 22.11. – Maloobchod a služby 

 

V Opavě 21. 11. 2021 
 
 

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/omezeni-maloobchodu--cele-zneni-1028.pdf

