Omezení konání hromadných akcí
naposledy aktualizováno v středu 1. září 2021 (00:00)

Celá ČR
od středy 1. září 2021 (00:00)
Všech organizovaných akcí, soukromých či veřejných, se může zúčastnit max. 1000 osob
uvnitř nebo 2000 venku, dodržována ale musí být hygienická opatření, pokud někdo nesplňuje
pravidlo O-N-T, smí být přítomno max. 20 osob, existuje ale několik výjimek
Dle bodu I/13 Ministerstvo zdravotnictví stanovuje 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 rychlého
antigenního testu (RAT) 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:
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 u uvedených osob před zahájením
účasti na utkání splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a uvedeným 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 sportovního utkání takové
osobě umožnit účast na utkání; organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního
utkání 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 konání sportovního utkání,

Příloha
usnesení vlády
ze dne 19. srpna 2021 č. 714
MIMOŘÁDNÉOPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2
odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
I.
S účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:
bod 16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních
prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno
tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl
zdravotnický pracovník, nebo
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 COVID1, 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
oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví
České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, 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
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; nebo
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-CoV2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož

výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila
rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test
(RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením,
resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Možný vzor pro Čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého žáka a studenta
testovaného ve školském zařízení nejdéle 72 hodin před zahájením závodu (závod bude
zahájen v sobotu 4. 9. 2021 ráno):
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že moje nezletilá dcera / můj nezletilý syn (jméno, příjmení, datum
narození): ……………………………………………………………………………………..
ve škole nebo školském zařízení absolvoval/a testování podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
jméno a příjmení,
zákonného zástupce testovaného studenta:
matka / otec / jiný zákonný zástupce
(zakroužkujte platné)
telefonní kontakt zákonného zástupce:
e-mailový kontakt zákonného zástupce:

Místo datum:
Podpis:
__________________________________________________________________________
Možný vzor pro Čestné prohlášení zletilého studenta testovaného ve školském zařízení nejdéle
72 hodin před zahájením závodu (závod bude zahájen v sobotu 4. 9. 2021 ráno):
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že jsem ve škole nebo školském zařízení absolvoval/a testování podle
jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý
antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s
negativním výsledkem.
jméno a příjmení,
datum narození testovaného studenta:
telefonní kontakt:
e-mailový kontakt:

Místo datum:

Podpis:

