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Podmínky účasti v souvislosti s pandemií Covid-19: 
 
V souvislosti s Mimořádným opatřením č.j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021, 
které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, se stanovují následující podmínky pro vstup osob 
do vnitřních a venkovních prostor a pro účast na sportovní akci: 
 
a)    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s 

negativním výsledkem, nebo  
b)    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  
c)    osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém 
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě 
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako 
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn 
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu 
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování 
uplynulo: 

     i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC   
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

     ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC  
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  

  iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d)    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního 
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR 
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo  

e)    osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  



f)  osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut 
jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením 
od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo  

g)    osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test 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. 

 
Všem osobám (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) se nařizuje splnění výše uvedených 
podmínek prokázat pořadateli akce; v případě, že osoba splnění výše uvedených podmínek 
neprokáže, takové osobě nebude umožněna účast na akci. 
 
Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo 
osobám, které nesplňují výše uvedené podmínky, po celou dobu trvání akce. 
 
V místě konání akce nebude zajištěn žádný mobilní testovací tým a ani nebudou k dispozici 
žádné testovací sady pro sebetestování. Zajištění testování je plně na každém účastníkovi 
akce. 
 
Pořadatel akce bude vyžadovat od každého účastníka akce předložení potvrzení o testování, 
certifikátu o očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 nebo provedený test 
určený pro sebetestování a řádně vyplněné čestné prohlášení, které je přílohou této 
vyhlášky. 


