
Informace kynologickým klubům pořádajícím sportovní přípravu - zkoušky 

Vzhledem k novému mimořádnému opatření vlády platnému ke dni 3.5.2021 jsme upravili podmínky 

účasti na sportovní přípravě -zkouškách v rámci tréninkové činnosti amatérského sportu. Organizace 

těchto akcí  je možná pouze za níže uvedených podmínek platných k dnešnímu dni, tj. 5.5.2021: 

1. Na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas 

k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o 

členy domácnosti, musí mít všechny osoby ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), 

kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující 

minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti 

alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo 

obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro 

výrobek) normy ČSN EN 14683+AC 

2. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy 

pro potřeby případného epidemiologického šetření (viz přiložená tabulka);  

účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:  

prokáže, že splňuje následující podmínky: a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR 

vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 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) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném 

očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo 

nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 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 

90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19., nebo 

prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval 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, nebo 

doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole 

absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 9 antigenu viru SARS-CoV-2, 

který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 

osobou, s negativním výsledkem, a nebo 

podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je 

určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 

negativním výsledkem,  

PLATÍ, ŽE subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a odpovídá za 

účastníky. Účastník, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů, nebo bude COVID  

test pozitivní, NEUMOŽNÍ ÚČAST NA SPORTOVNÍ PŘÍPRAVĚ. 


