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Věc: Výsledek jednání ohledně epidemiologických opatření ve sportu 
 
 
Vážené předsedkyně, Vážení předsedové 
 
v návaznosti na naše jednání ohledně opatření v souvislosti se zhoršenou epidemiologickou 
situací v důsledku varianty Omikron, bych Vás tímto chtěl informovat o výsledcích jednání 
zástupců Národní sportovní agentury a Ministerstva zdravotnictví. 
 
Jako předseda Národní sportovní agentury jsem rád, že se podařilo v současných 
epidemiologických vlnách nechat otevřená sportoviště. Zejména naše děti tak mohou nadále 
sportovat a nehrozí roční uzavření tělocvičen, jak tomu bylo v loňském roce. Samozřejmě 
vnímám, jaké problémy způsobují profesionálnímu sportu současná omezení v počtu diváků 
na 1 000 osob. Týká se to především nejvyšší soutěže v hokeji, resp. fotbale, který má ovšem 
v současné době zimní přestávku.  
 
Plně podporuji navýšení počtu diváků při dodržení bezpečných pravidel na sportovních akcích 
a mohu Vás ubezpečit, že jednání zástupců Národní sportovní agentury s Ministerstvem 
zdravotnictví jsou velmi intenzivní. V současné době je největším problémem nepředvídatelný 
dopad mutace Omikron na epidemiologickou situaci, kvůli kterému dochází ze strany 
Ministerstva zdravotnictví ke zpřísňování opatření. Tomu odpovídal i návrh zástupců 
ministerstva. Ti požadovali razantnější omezení počtu osob na vnitřních i vnějších akcích, a to 
za předpokladu, že budou mít všechny přítomné osoby 3 dávky očkování. To by mohlo být pro 
některé profesionální sportovní kluby v České republice likvidační. Proto jsem rád, že se 
zástupcům Národní sportovní agentury podařilo domluvit na jednání s Ministerstvem 
zdravotnictví pokračování aktuálně platných opatření bez jakéhokoliv zpřísnění.  
 
Zároveň s tím po domluvě s ministrem zdravotnictví připravujeme opatření, která umožní za 
bezpečných podmínek vyšší návštěvnost na vnitřních akcích, zejména hokejové extralize a 
významných sportovních akcích. Přesto pevně věříme, že se prognózy expertů potvrdí a 
současná vlna způsobená mutací Omikron brzy odezní a počet diváků se bude vracet 
k normálnímu stavu. 
 

 
 
Na vědomí: 
Zástupci sportovních svazů České republiky 


