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Pokyny ČSH k Mimořádným opatřením MZČR 
 Soutěže ČSH (mimo Extraligy mužů a WHIL) 

Aktualizace k 15.11.2021 
 
Český svaz házené ustanovuje, v návaznosti na aktuálně platná Mimořádná opatření Ministerstva 
zdravotnictví ČR, následující pokyny k organizaci soutěžních utkání v amatérských soutěžích ČSH, 
resp. KSH, sloužící k ochraně všech účastníků utkání před dalším rozšířením onemocnění Covid-19.  
 
 

1. Podmínky organizace utkání 
 

a. Podmínky bezinfekčnosti přímých účastníků utkání 
 

Mimořádné opatření MZČR z 05.11.2021 (č.j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN) stanovuje v bodu 
I/17 podmínky pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích. 
Pro přímé účastníky utkání čítající hráče, realizační týmy, rozhodčí, delegáty a pořadatelskou 
službu, platí na základě bodu I/14, písm. d) pro platnost testů dle písm. a), b) a e) níže výjimka. 
Podmínky jsou proto následující:  

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 7 dny 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;  

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-CoV-2 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 on-line služby nejdéle před 7 dny a prokáže 
absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních 
služeb. 
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b. Vedoucí družstva 
Vedoucí každého družstva je povinen zkontrolovat před utkáním (nejpozději při vstupu na sportoviště) 
splnění podmínek bezinfekčnosti členů družstva uvedených v zápisu o utkání dle čl. 1, písm. a). 
Provedení této kontroly následně stvrdí vyplněním a potvrzením Prohlášení o bezinfekčnosti družstva. 
Toto Prohlášení je vedoucí družstva povinen před utkáním odevzdat rozhodčím daného utkání, kteří na 
základě toho připustí družstvo k utkání. 
Evidence osob uvedených na zápise o utkání je pro potřeby epidemiologického šetření orgánů ochrany 
veřejného zdraví vedena v databázi IS ČSH. 
 

Vedoucí družstva je povinen neumožnit účast na utkání členovi, který se neprokáže splnění podmínek 
bezinfekčnosti nebo vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19. 
 

c. Rozhodčí 
Níže uvedené povinnosti přísluší rozhodčím uvedeným v zápise o utkání.  
Rozhodčí delegovaní na utkání jsou před utkáním povinni:  

i. Prokázat splnění podmínek bezinfekčnosti dle čl. 1, písm. a) hlavnímu pořadateli utkání 
uvedeným v zápise o utkání (příp. osobě hlavním pořadatelem ustanovené). Splnění 
podmínek pak stvrzují podpisem Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka utkání.  

ii. Zkontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti obou družstev prostřednictvím Prohlášení o 
bezinfekčnosti družstva potvrzené vedoucím daného družstva dle čl. 1, písm. b) těchto 
Pokynů. Kontrolu předloženého Prohlášení o bezinfekčnosti družstev stvrzuje rozhodčí 
podpisem Prohlášení. 

Nejpozději po utkání je rozhodčí povinen všechna zkontrolovaná Prohlášení (tedy od obou vedoucích 
družstev) odevzdat hlavnímu pořadateli utkání. 
Rozhodčí je povinen nezahájit utkání v případě, že před utkáním neobdrží potvrzená Prohlášení o 
bezinfekčnosti od vedoucích obou družstev.  
 

d. Delegát 
V případě, že je na utkání nominován delegát, je tento povinen před utkáním prokázat splnění podmínek 
bezinfekčnosti dle čl. 1, písm. a) těchto Pokynů hlavnímu pořadateli uvedeným v zápise o utkání, a sice 
Prohlášením o bezinfekčnosti účastníka utkání. Bez tohoto není delegát oprávněn účastnit se utkání.  
 
 

e. Hlavní pořadatel 
Všichni členové pořadatelské služby jsou povinni před utkáním prokázat splnění podmínek 
bezinfekčnosti dle čl. 1, písm. a), a sice potvrzením Protokolu bezinfekčnosti pořadatelské služby. 
Pořadatelská služba pro potřeby těchto Pokynů zahrnuje:  

- osoby uvedené na zápise o utkání ve funkcích časoměřiče a zapisovatele 
- hlasatel či jiná osoba sedící v průběhu utkání u stolku časoměřičů 
- pořadatele na hrací ploše (úklid plochy) 
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- ostraha sportoviště 
- zdravotnická služba 
- další pořadatelé (např. osoby zajišťující videopřenosy) 

Hlavní pořadatel je před utkáním povinen zkontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti rozhodčích 
(příp. delegáta) utkání prostřednictvím Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka utkání. Provedení kontroly 
stvrzuje hlavní pořadatel podpisem Prohlášení. 
Po utkání je hlavní pořadatel povinen shromáždit a nejméně po dobu 30 dní od termínu utkání uchovat:  

- Prohlášení o bezinfekčnosti družstev (obdrží od rozhodčího utkání) 
- Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka utkání vyplněné od rozhodčích (příp. delegáta) utkání 
- Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka utkání vyplněná od ostatních členů pořadatelské služby 

Hlavní pořadatel je ve spolupráci s ostatními členy pořadatelské služby povinen zajistit splnění 
podmínek bezinfekčnosti u diváků vstupujících na sportoviště dle čl. 2, písm. a) a také dodržování 
podmínek ochrany dýchacích cest dle čl. 3 těchto Pokynů.  
Všeobecnou povinností pořadatelské služby je zajistit, aby do prostoru sportoviště nebyl umožněn vstup 
osobě, která se neprokázala splněním podmínek bezinfekčnosti dle čl. 2, písm. a) nebo vykazuje klinické 
příznaky onemocnění Covid-19. 

 
2. Podmínky pro diváky 

 
a. Podmínky bezinfekčnosti diváků 

Mimořádné opatření MZČR z 05.11.2021 (č.j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN) stanovuje v bodu 
I/17 podmínky pro vstup osob do vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, 
a sice: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-
2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 24 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;  

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-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
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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 on-line služby nejdéle před 24 hodinami a 
prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele 
zdravotních služeb. 

 
b. Podmínky účasti diváků na utkání 

 

Mimořádné opatření MZČR z 05.11.2021 (č.j.: MZDR 14601/2021-27/MIN/KAN) stanovuje v bodu 
I/13 podmínky pro účast diváků na sportovních utkáních konaných v rámci vnitřních i venkovních 
prostor, a sice: 

a) v případě utkání konaného v prostoru s kapacitou do 1 000 přítomných diváků, pokud má být v 
jeden čas přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle čl. 2a 
těchto Pokynů 

b) v případě utkání konaného v prostoru s kapacitou nad 1 000 přítomných diváků, musí všichni 
diváci splňovat podmínky podle čl. 2a těchto Pokynů s tím, že z počtu diváků nad 1 000 musí 
tito diváci splňovat podmínky čl. 2a, písm. a), c) nebo d) těchto Pokynů  

c) organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci zkontrolovat splnění podmínek 
bezinfekčnosti stanovené v článku 2a těchto Pokynů a osoba je povinna mu splnění těchto 
podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění těchto podmínek neprokáže, zakazuje se 
organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci, 

d) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo 
které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky bezinfekčnosti stanovené 
v článku 2a těchto Pokynů 

e) vzdálenost diváků od hrací plochy musí být nejméně 2 m. 
 

Mimořádné opatření MZČR ze 15.7.2021 (č.j.: MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN) stanovuje povinnost 
organizátorů hromadných akcí s předpokládanou účasti nad 1 000 osob oznámit konání takové akce 
místně příslušné krajské hygienické stanici, a to nejpozději 5 dnů před akcí.  
V oznámení je nutné uvést datum, dobu a místo konání akce, předpokládaný počet účastníků a 
telefonický kontakt na pořadatele akce.  
 

3. Podmínky ochrany dýchacích cest 
Mimořádné opatření MZČR ze 30.7.2021 (č.j.: MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN) stanovuje v bodu 1 
a 3 podmínky ochrany dýchacích cest účastníků sportovních utkání, a sice:   
Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt v rámci celého sportoviště bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 
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ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének 
Výjimku tvoří hráči, členové realizačních týmů obou družstev a také rozhodčí uvedení na zápise o 
utkání. 
 
Upozorňujeme účastníky utkání soutěží ČSH, že pokyny jsou aktuální k výše uvedenému datu.  
Všechna aktuální opatření a jejich kompletní znění jsou uvedena na webových stránkách MZČR 
na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/ 
 

Přílohy:  
1. Prohlášení o bezinfekčnosti družstva 
2. Prohlášení o bezinfekčnosti účastníka utkání 
3. Protokol o bezinfekčnosti pořadatelské služby 

 


