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Česká unie sportu 

Zátopkova 100/2 

169 00 Praha 6 

 

V Praze dne 16. 3. 2020 

 

Věc: Aktualizace výkladového stanoviska v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 

2020 č. 214 a č. 215 

 

Vážení, 

 

v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 214 (dále jen „Usnesení 214“) a č. 215 (dále 

jen „Usnesení 215“) si tímto dovoluji aktualizovat své předchozí stanovisko ve vztahu k činnostem 

České unie sportu, z.s. 

 

Dle bodu V. odst. 6 Usnesení 214 se „s účinností ode dne 16. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 24. 3. 2020 

přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště“. Z výše 

uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že došlo oproti předešlým opatřením ke zpřísnění režimu v tom, 

že je veřejnost od účinnosti Usnesení 214 zcela vyloučena z přítomnosti na sportovištích (limit 

30 osob tedy již neplatí). 

 

Otázku přítomnosti osob, které nelze považovat za veřejnost, pak pokrývá Usnesení 215 upravující 

volný pohyb osob na území celé České republiky. Z tohoto usnesení pak jednoznačně vyplývá, že je 

zakázáno vše, co není z obecného zákazu Usnesení 215 explicitně vyňato. Lze tedy konstatovat, 

že i členové jednotlivých SK/TJ, kteří se přímo nepodílí na nezbytném chodu SK/TJ či sportoviště, tj. 

nenaplňují charakterem své činnosti výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 2151, podléhají zákazu 

přítomnosti na sportovištích. 

 

Postavení a s tím spojená práva a povinnosti profesionálních sportovců a členů sportovní reprezentace 

v jednotlivých sportovních odvětvích nelze v tuto jednoznačně definovat či předjímat a lze proto 

doporučit vyčkání na plánované stanovisko Národní sportovní agentury. 

 

Závěry: 

 

1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost. 

 

2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či 

dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný 

pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které 

svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215. 

 

3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace 

v jednotlivých sportovních odvětvích doporučuji vyčkat výkladového stanoviska 

Národní sportovní agentury. 

 

S pozdravem 

 

JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát 

 
1 zaměstnání, výkon podnikatelské či jiné obdobné činnosti 


