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Vstup do plaveckých bazénů v rámci nouzového stavu – sdělení Ministerstva 

zdravotnictví  

 

Usnesením vlády České republiky č. 957 byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 

110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášen 

nouzový stav ode dne 5. 10. 2020 na dobu 30 dní. V souvislosti s tímto bylo, v souladu s 

§ 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, 

rozhodnuto o přijetí krizových opatření ve smyslu § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) 

krizového zákona, tedy krizového opatření usnesením vlády České republiky č. 958. 

Ke shora uvedenému sdělujeme, že návštěvnost, resp. vstup do plaveckých bazénů není 

usneseními vlády ČR limitován, pokud se nejedná o hromadné akce; příkladmo se může 

jednat o soukromé plavecké kurzy, při kterých dochází ke kumulaci kurzistů na jednom 

místě za stejným účelem, takováto hromadná akce je limitována, podle čl. 1 bodu 1. 

usnesení vlády České republiky č. 958, max. kapacitou 10 osob.  

Co se týče sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, podle čl. II 

bodu 2 usnesení vlády České republiky č. 958, se takovéto sportovní akce účastní pouze 

sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně 

rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu max. 130 osob v rámci vnitřního 

i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní 

akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.  
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Dále Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) ve spojení s § 69 odst. 1 písm. 

b) a i) odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařídilo s účinností ode dne 

5. 10. 2020 do odvolání mimořádné opatření č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN ze dne 

2. 10. 2020, které podle písm. a) a m) omezuje činnosti v provozovnách a provoz vnitřních 

a venkovních sportovišť.  

V případě výjimky z nošení ochranných prostředků dýchacích cest, zde odkazujeme na t. č. 

účinné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 1575/2020-35/MIN KAN 

ze dne 17. 9. 2020, resp. na čl. I bod 2. písm. z). 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

MUDr. Jan Marounek, MBA 

ředitel odboru ochrany veřejného zdraví 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 
 

Přílohy 

1. Usnesení vlády České republiky č. 957 

2. Usnesení vlády České republiky č. 958 

3. Mimořádné opatření MZ č. j. MZDR 20581/2020-12/MIN/KAN 

4. Mimořádné opatření MZ č. j. MZDR 1575/2020-35/MIN KAN  
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