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1. ÚVOD  

 
 

1.1. Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní úřad podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona 
č. 94/2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 nařídilo dne 19.05. 
2021 v době pandemické pohotovosti s účinností ode dne 24.05.2021 mimořádné opatření, 
v němž uvedená omezení umožňují pořádat svazové soutěže.  

 

1.2. Výkonný výbor podle ustanovení 4.5.8b) stanov a ustanovení 1.5.2 a 1.5.3 soutěžního řádu 
tímto opatřením stanovuje podmínky, za kterých je možné ode dne 24.05.2021 pořádat 
dlouhodobé soutěže družstev v hracím roce 2021, organizované a řízené řídícími orgány 
Českého nohejbalového svazu podle dříve vydaných rozpisů.  

 

1.3. Dále uvedené podmínky, které jsou závazné pro každého účastníka utkání dlouhodobých 
soutěží, jsou součástí rozpisů dlouhodobých soutěží družstev a mají přednost před podmínkami, 
v rozpisech uvedených. 

 

1.4. Pokud ministerstvo zdravotnictví nařídí v dalších mimořádných opatřeních změnu 
podmínek, za nichž je možné svazové soutěže pořádat, výkonný výbor podmínky vydané tímto 
opatřením bez zbytečného odkladu upraví.  
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2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ PRO SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ  
 

2.1. Pořadatelem utkání je vždy domácí družstvo, které je zodpovědné za splnění všech aktuálně 
platných hygienicko-epidemiologických opatření.  

 

2.2. Účastníci soutěžního utkání (dále jen „Účastníci“) jsou:  
a) na soupisce utkání či zápasu uvedení hráči domácího družstva  
b) trenér domácího družstva  
c) vedoucí domácího družstva 

d) na soupisce utkání či zápasu uvedení hráči hostujícího družstva 

e) trenér hostujícího družstva 

f) vedoucí hostujícího družstva 

g) na utkání (soutěž) delegovaní rozhodčí 
h) všichni na soupiskách zapsaní hráči v rámci např. turnajů nebo mistrovsví 
i) všichni na soupiskách zapsaní trenéři v rámci např. turnajů nebo mistrovsví 
j) delegát nebo delegáti Českého nohejbalového svazu 

k) další osoby zajišťující chod a řízení pohárových utkání, soutěží nebo mistrovství 
delegovaní Českým nohejbalovým svazem 

l) 2 pořadatelé určení domácím družstvem 

m) hlasatel utkání určený domácím družstvem 

n) osoba nebo osoby zajišťující internetový přenos 

o) fotograf či fotografové určení domácím družstvem 

p) Covid manager utkání 
 

2.3. Do venkovního areálu nebo do vnitřních prostor pro utkání (haly) je možno Účastníkům umožnit 
pouze přes „vstupní filtr“, přičemž Pořadatel má za povinnost zajistit, aby byly splněny následující 
podmínky.  

Účastník prokáže, že: 
a) absolvoval nejdále před 7 dny RT-PCR testy vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

c) byl mu vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti nemoci 
COVID-19, od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvou dávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno 
dávkového schématu podle SPC uplynulo 14 dnů, nebo 

d) prodělal 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 SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se 
musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19, nebo  

e) prokáže se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami před datem 
začátku utkání test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k využití laickou osobu, s negativním výsledkem, nebo 

f) doloží čestné prohlášení, resp. Čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole nebo školském 
zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami před datem začátku utkání test na přítomnost viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví 
k využití laickou osobu, s negativním výsledkem, nebo podstoupí preventivní antigenní test na 
přítomnost viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebe testování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k využití laickou osobu, s negativním výsledkem. 
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2.4. Účastníci uvedení v bodě 2.1. v písmenech a) až i) nejsou v době sportovní činnosti povinni nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest.  Ostatní Účastníci použijí po celou dobu konání utkání 
ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy 
bez výdechového ventilu) minimálně třídy FFP2 nebo KN95. 

 

2.5. Do venkovního areálu nebo do vnitřních prostor pro utkání (haly) je možno mimo Účastníků 
umožnit přístup diváků, a to opět přes „vstupní filtr“, přičemž Pořadatel má za povinnost zajistit, 
aby byly splněny tyto podmínky pro účast diváků: 
a) všichni diváci se prokáží, že splňují tyto podmínky: 

 absolvovali nejdále před 7 dny RT-PCR testy vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

 absolvovali nejdéle před 72 hodinami před datem začátku utkání test na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

 byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování 
proti nemoci COVID-19, od aplikace druhé očkovací dávky v případě dvou dávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací 
látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo 14 dnů, nebo 

 prodělali 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 SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 

b) omezuje se přítomnost diváků, a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků 
nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň počet přítomných diváků 
nesmí být vyšší než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 
osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech s tím, že 

 všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání utkání ochranný prostředek 
dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 
ventilu) minimálně třídy FFP2 nebo KN95, 

 diváci jsou usazení, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy 
ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, přičemž 
vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m, 

 zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti. 
 

2.6. Další povinnosti Pořadatele:  
a) Pořadatel zajistí fyzickou osobu pověřenou zajištěním hygienicko-epidemiologických 

nařízení, tzv. Covid Managera.  
b) Pořadatel zajistí „vstupní filtr“. Tím bude vhodné místo na jediném vstupu do venkovního 

areálu nebo haly, kterým budou muset všichni Účastníci a dále diváci do místa konání utkání 
vstoupit.  

c) Covid Manager zajistí vyplnění Evidence účastníků sportovní přípravy (viz příloha č. 1) 
od všech Účastníků.  

d) všichni Účastníci jsou povinni při jeho vyplnění poskytnout Covid managerovi plnou 
součinnost a spolupráci. Ta spočívá ve: 

 sdělení jména a příjmení 
 sdělení platného telefonického kontaktu, na kterém bude k zastižení v případě 

následného hygienicko-epidemického šetření oprávněných orgánů 

 odevzdání originálu či jeho kopie dokladů dle bodu 2.3. písm. a) až d) 
e) v případě, že Účastník nebude mít v rámci průchodu „vstupním filtrem“ doklady dle bodu 

2.3. písm. a) až d) k dispozici, předloží Covid managerovi čestné prohlášení dle přílohy č. 2 
(v případě dospělých osob) nebo přílohy č. 3 (v případě nezletilých osob).  

d) Pokud se na utkání či zápas dostaví komisaři Antidopingového výboru ČR, umožní jim 
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Pořadatel vstup do areálu a výkon jejich funkce v souladu s platnými hygienicko-
epidemickými podmínkami pro účast diváků. 

 

 

2.7. Použití sprch a šaten: jejich používání je možné na základě udělení výjimky Ministerstvem 
zdravotnictví ze dne 10.05.2021 č.j. MZDR 19754/2021-2/OZV pouze pro Účastníky Extraligy 
družstev mužů a 1. ligy družstev žen, avšak pouze Účastníkům, kteří prokáží, že absolvovali 
nejdéle před 7 dny RT-PCR testy vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem. Účastníci nesplňující tuto podmínku nebo Účastníci jiných utkání než Extraligy 
družstev mužů a 1. ligy družstev žen nemají do vnitřních prostor sprch a šaten přístup. 
Pro utkání Extraligy družstev mužů a 1. ligy družstev žen pořadatel zajistí: 

a) desinfekci šaten, sprch a toalet před utkáním 

b) režimová opatření v šatnách, sprchách a toaletách 

c) samostatnou šatnu pro domácí tým a samostatnou šatnu pro hostující tým tak, aby 
osoby v šatně udržovaly rozestupy minimálně 2 metry 

d) šatnu pro rozhodčí tak, aby oba rozhodčí v šatně udržovali rozestupy minimálně 2 
metry 

 

2.8. Nástup na hrací plochu (hráči, trenéři a vedoucí družstev):  
Účastníci nastoupí na hrací plochu k předzápasovému rozcvičení tak, aby se hráči, trenéři a vedoucí 
obou družstev cestou nemohli setkat před kabinami či v chodbě vedoucí ke vstupu na hrací plochu.  

 

2.9.   Pohyb a chování hráčů a ostatních osob na hrací ploše: 
a) v rámci rozcvičování před zápasem a také při zahájení zápasu či před a po jednotlivých 

zápasech si hráči vzájemně a ani s rozhodčími nepodávají ruce 

b) losování probíhá pouze za přítomnosti rozhodčího a trenéra či kapitána každého družstva 

c) nekonají se předzápasové ceremoniály (čestný výkop, výročí apod.) 
d) hráči, trenér, vedoucí družstev a rozhodčí ihned po utkání odcházejí do šaten bez kontaktních 

pozdravů (podávání rukou apod.) 
 

3. REPUBLIKOVÉ DLOUHODOBÉ SOUTĚŽE 

3.1.  První kolo Extraligy družstev mužů se bude hrát dle vydaného rozlosování bez odvet. 
 

3.2.  Ostatní republikové soutěže družstev se budou hrát také podle vydaného rozlosování, účastníci si 
však mohou dohodnout sehrání utkání prvního hracího víkendu 29.- 30.května, v pozdějším 
termínu, pokud by jim splnění podmínek, stanovených tímto organizačním opatřením, činilo 
vážný problém. 

 

4. OSTATNÍ  
 

4.1. Český nohejbalový svaz je připraven, vzhledem k mimořádné situaci vyvolaná onemocněním 
COVID-19 a k němu se vztahujících omezeních nebo povinnostem, uhradit klubům a delegovaným 
rozhodčím či dalším osobám delegovaných svazem, kteří budou Účastníky soutěží organizovaných 
svazem tyto náklady: 

a) až 500 Kč na každý RP-PCR test provedený v souvislosti s naplněním povinnosti Účastníka 
utkání soutěže organizované Českým nohejbalovým svazem 

b) až 75 Kč na každý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který je určen 
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k využití laickou osobou 
provedený v souvislosti s naplněním povinnosti Účastníka utkání soutěže organizované Českým 
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nohejbalovým svazem. 
 

O proplacení těchto nákladů může klub, rozhodčí nebo jiná delegovaná osoba požádat Český 
nohejbalový svaz spolu s doložení řádného účetního dokladu. Žádost je podána prostřednictvím 
generálního sekretáře svazu. 

 

V Praze dne 20.05.2021 

 Kamil Kleník, v. r. 
 Prezident ČNS 


