Autoklub České republiky
Opletalova 1337/29
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika
K rukám:
váženého pana JUDr. Jana Šťovíčka, Ph.D.,
prezidenta

V Praze dne 08.04.2020

Stručné právní stanovisko ve vztahu k výkladu Mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN,
ze dne 06.04.2020, ve vztahu ke sportování na venkovních sportovištích

Vážený pane prezidente,

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí bližšího právního výkladu Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví České republiky č.j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, ze dne 06.04.2020, které Ministerstvo
zdravotnictví České republiky vydalo jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 uvedeného
zákona, k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2, kterým se rovněž ruší s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 0:00 hod.
mimořádné opatření ze dne 30. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN (dále také jen
„Mimořádné opatření MZ“), a to především ve vztahu k tomu, zda motoristické
sporty lze podřadit pod působnost čl. I. odst. 3. Mimořádného opatření MZ, které
vyjímá z obecného zákazu pohybu osob dle čl. I. odst. 1. uvedeného Mimořádného
opatření MZ případy, kdy se na straně osob pohybujících se na území České
republiky jedná o provozování sportovní činnosti (sportování) na venkovních
sportovištích, v parcích, v přírodě či na jiných veřejně přístupných místech,

uvádíme v návaznosti na námi provedenou právní analýzu následující shrnutí hlavních závěrů v této věci,
a sice:
I. Charakter Mimořádného opatření MZ, jeho závaznost a účinnost
Předně uvádíme, že Mimořádné opatření MZ vydávané Ministerstvem zdravotnictví jako správním
úřadem k tomu příslušným podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
je závazné pro všechny osoby nacházející se na území celé České republiky. Zároveň doplňujeme,
s ohledem na čl. I. odst. 4. tohoto Mimořádného opatření MZ, že Mimořádné opatření MZ nabývá
účinnosti ode dne 07.04.2020 0:00hod.
II. Vymezení výjimek k obecnému zákazu pohybu osob na území České republiky
V čl. I. odst. 1. Mimořádného opatření MZ je vymezen obecný zákaz pohybu osob na území celé České
republiky s tím, že již samotný odstavec 1. uvedeného článku obsahuje celkem 10 výjimek z tohoto
obecného zákazu (př. cesty do zaměstnání, cesty za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, pobyt
v přírodě a parcích atp.).
Dále, v odstavci 3. článku I. Mimořádného opatření MZ je stanovena další výjimka z tohoto obecného
zákazu pohybu osob na území celé České republiky, a to právě ve vztahu ke sportování na venkovních
sportovištích, v parcích, v přírodě či na jiných veřejně přístupných místech, a to včetně cesty za účelem
provozování sportovní činnosti. V tomto směru jsou pak stanoveny tyto podmínky:
§

§
§

sportující jsou povinni nosit ochranné prostředky bránící šíření kapének, což neplatí pro venkovní
sportoviště, kde jsou sportující osoby či skupina takto společně sportujících osob odděleny od
jiných fyzických osob překážkou (př. stěnou či plotem) či vzdáleností alespoň 2 metry;
společně sportují pouze 2 osoby, popř. od ostatních sportujících osob zachovávají výše uvedený
odstup dvou metrů (kde toto neplatí pro členy totožné domácnosti);
nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště (tj. šatny, umývárny, sprchy apod., v nichž
by nedošlo ke splnění podmínek uvedených výše v Mimořádném opatření MZ).

Výše uvedené znění čl. I. odst. 3. Mimořádného opatření MZ je tak třeba reflektovat při podřazování dané
aktivity pod výše uvedenou výjimku z obecného zákazu pohybu osob na území České republiky – je tedy
třeba, aby se jednalo o sportování (provozování sportovní činnosti) typicky ve venkovních prostorách, to
je zcela klíčové, respektive v případě možnosti podřadit danou aktivitu pod uvedený rozsah této výjimky
je pak dále třeba dodržovat dílčí podmínky, které jsou stanoveny v Mimořádném opatření MZ v souvislosti
se zavedením této výjimky do praxe.
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III. Charakter „odůvodnění“ Mimořádného opatření MZ
V souvislosti s tímto pak doplňujeme, že právně závazná část Mimořádného opatření MZ je znění
jednotlivých ustanovení (článků) Mimořádného opatření MZ (ve vztahu ke sportování pak viz bod II.
tohoto právního stanoviska výše), nikoliv již jeho část nadepsaná jako „odůvodnění“ uvedená pod
posledním ustanovením Mimořádného opatření MZ (tj. článkem III.) – odůvodnění Mimořádného
opatření MZ je uvedeno toliko pro usnadnění aplikační praxe v této věci a jako vodítko pro jeho výklad
v blíže neurčeném počtu situací, na které může dopadat.
Výčet jednotlivých druhů sportovních aktivit, kdy je celý tento výčet navíc uveden souslovím „lze se
věnovat celé řádě sportů, zejména…“ je pouze jednak demonstrativní (tedy neúplný, příkladný,
ilustrativní), nikoliv taxativní (tj. úplný, výlučný), a druhak nikoliv právně závazný. Jinými slovy, skutečnost,
že motoristické a další sporty nejsou v uvedeném příkladném výčtu zahrnuty, neznamená, že nemohou
být z tohoto důvodu provozovány. Rozhodné pro možnost jejich provozování bude splnění požadavků
uvedených v čl. I. odst. 3. Mimořádného opatření MZ a následně splnění tam dále uvedených podmínek
při výkonu dané sportovní činnosti.

IV. Závěr a aplikovatelnost výše uvedené výjimky na motoristické sporty
Máme za to, že motoristický sport jako sport typicky provozovaný na venkovních sportovištích
(autodromy, motokrosové tratě, polygony atp.) či v přírodě (přírodní tratě a okruhy) – a to s vyloučením
případných halových variant motoristický sportovišť, které by pod uvedenou výjimku nespadaly – lze
podřadit pod rozsah a působnost čl. I. odst. 3. Mimořádného opatření MZ.
Při provozování různých disciplín motoristického sportu, stejně jako u ostatních pod výjimku spadajících
druhů sportů, je však třeba současně dodržovat k tomu stanovené podmínky v Mimořádném opatření MZ,
které uvádíme v bodě II. tohoto právního stanoviska, tj. zejména používání ochranných prostředků,
udržování rozestupů od ostatních sportujících osob v uvedené míře atp. Stanovené minimální rozestupy
by měly být dodrženy i v průběhu jízdy na trati, ač rozumíme určité praktické složitosti dodržet tento
požadavek ve 100% možných situací, ale v každém případě je třeba vyvinout maximální snahu k dodržení
výše uvedených podmínek a omezení v maximální možné míře. Toto specifické pravidlo by mělo být
obecně stanoveno pro všech motoristické disciplíny, ideálně z centrální úrovně (ať již ve formě
doporučujícího stanoviska či formě závaznější, dle možností Autoklubu České republiky jako národní
sportovní autority v motoristickém sportu v tomto směru). Je třeba v této souvislosti také doplnit, že by
se mělo jednat vždy a výhradně jen o tréninkové jízdy apod., nikoliv jakékoliv soutěžní a obdobné aktivity,
které by opět nespadaly pod výše uvedenou výjimku z obecného zákazu volného pohybu.
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Totožně je třeba vzít na vědomí, že zázemí motoristických areálů (šatny, umývárny, boxy, klubovny atp.)
by nemělo být zpřístupněno a mělo by zůstat nadále uzavřeno. Ve vztahu k související, praktické otázce
možnosti zpřístupnění toalet sportovcům či členům jejich doprovodu pak doplňujeme, že Mimořádné
opatření MZ otázku toalet výslovně neřeší (na rozdíl od výše uvedených umýváren či sprch); nicméně
s ohledem na skutečnost, že jednak toalety nejsou výslovně uvedeny jako prostory, které nemají být
užívány, ač jim podobné místnosti výslovně uvedeny jsou, a dále, v rámci vymezení vnitřních společných
prostor sportoviště, jež nemají být užívány, jsou tyto další prostory vymezeny jako “podobná zařízení
(pozn. – tedy mj. toalety z našeho pohledu), ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky”, lze
výkladem a contrario dovodit, že toalety mezi „povinně“ uzavřená zařízení sportovišť nebudou spadat a
lze je tedy využívat, pokud budou při jejich užívání plněny stanovení podmínky uvedené shora pro
umožnění výkonu sportovní činnosti – tj. jednotlivé osoby budou odděleny (užívání toalet v režimu „po
jednom“), dané osoby budou mít ochranné prostředky (roušky aj.), bude umožněna dezinfekce rukou atd.
Zázemí jednotlivých jezdců, dle potřeb a povahy dané disciplíny, pak musí být řešeno improvizovaně tak,
aby byl dodržen stanovený minimální odstup a minimalizována možnost kontaktu s ostatními jezdci
a/nebo jejich doprovodem, techniky atp. Totožně, po sejmutí přileb a/nebo kukel či jiných ochranných
prostředků, které jezdci používají při sportování, je třeba bezodkladně zajistit zakrytí dýchacích cest
rouškami, respirátory či dalšími ochrannými pomůckami.
S ohledem na tyto podmínky spojené s možností aplikovat výjimku pro provozování sportovní činnosti se
naopak motoristický sport zdá být vhodným sportem, protože sportovci typicky nosí ochranné pomůcky
(kukly, helmy apod.) bez ohledu na stávající situaci a stanovená opatření, a tyto ochranné pomůcky již ze
své podstaty zakrývají dýchací cesty a brání tak šíření kapének. Naopak, nelze mít za to, že motoristický
sport by měl být s ohledem na charakter jednotlivých disciplín více rizikovým ve vztahu k riziku „kontaktu“
než např. tenis, volejbal či nohejbal, tedy sporty uvedené v rámci příkladného výčtu v nezávazném
odůvodnění Mimořádného opatření MV.

* * * * *

V případě jakýchkoliv dalších či doplňujících dotazů jsme Vám kdykoliv rádi dále k dispozici.

S úctou za sportovněprávní tým KŠD LEGAL,

Mgr. Ondřej Novák
vedoucí advokát pro obor sportovního práva
KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
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