
 

 

Cestování profesionálních sportovců a členů jejich doprovodu 

při pandemii COVID-19 

Tento dokument má pouze informativní charakter a neslouží k přímé aplikaci. Závazné informace 
jsou vždy obsaženy v příslušných právních předpisech.   

Stav informací je platný ke dni 5. 4. 2021, 8:00.  

Cestování DO zahraničí 

• Jednotlivé země stanoví vlastní podmínky pro vstup do země. Konkrétní podmínky 

jednotlivých zemí jsou uvedeny v mapě cestovatele Ministerstva zahraničí ČR (MZV), kde 
jsou k nalezení i případné odkazy na zahraniční weby a instituce, u kterých lze žádat 
o výjimku. 

o Odkaz na mapu cestovatele: https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html 
• Do zemí: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrická republika, Keňa, 

Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), 
Zambie a Zimbabwe byl ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 2. 
2021, č.j. MZDR 7790/2021-1/MIN/KAN s účinností od 26. 2. 2021 do 11. 4. 2021 
zakázán vstup. To neplatí pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu 
a které byly předem oznámeny MZV. 

o Opatření míří hlavně proti turistice, účelné cesty profesionálních sportovců 
mohou být teoreticky brány jak cesty neodkladné.  

o Vycestování do uvedených zemí nebude aktivně bráněno, při návratu ale může být 
udělena sankce dle zákona o veřejném zdraví. 

o Doporučujeme s dostatečným časovým předstihem konzultovat cestu s MZV 
a disponovat potvrzením MZV, že se jedná cestu, která vzhledem ke své povaze 
nesnese odkladu a která byla předem oznámena.   



 

Cestování ZE zahraničí 

o Při návratu ze zahraničí je třeba rozlišovat, ze které země/kterých zemí se vracíte (nejde 
jen o zemi, ze které se právě navracíte, ale o všechny země, kde jste strávili 
v posledních 14 dnech alespoň 12 hodin – tedy i země, kde jste např. čekali po 
dobu delší než 12 hodin na navazující let).  

o Současná opatření rozlišují země s: 
§ nízkým rizikem nákazy; 
§ středním rizikem nákazy; 
§ vysokým rizikem nákazy; 
§ velmi vysokým rizikem nákazy; 
§ extrémním rizikem nákazy (Botswana, Brazílie atd.; viz výše); 

přičemž zařazení jednotlivých zemí je k dohledání v mapě cestovatele (odkaz výše). 
o Úprava povinností při návratu je aktuálně upravena ochranným opatřením ministerstva 

zdravotnictví ze dne 3. 4. 2021, č.j. MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN s účinností od 
5. 4. 2021 na neurčito.  

o Při návratu jsou stanoveny povinnosti dle rizikovosti země/zemí, ze kterých se 
návrat koná. Z některých z těchto povinností mají výjimku profesionální 
sportovci a členové státní reprezentace České republiky nebo ostatních zemí, 
včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené výjimkou 
Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková 
činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné 
hygienicko-protiepidemické podmínky. Podmínky, které nedopadají na 
profesionální sportovce a ostatní uvedené, jsou níže uvedeny kurzívou. 

§ Po návratu z jakékoliv země (pravidla platící pro všechny kategorie 
zemí): 

1. ochrana úst a nosu dle aktuálních opatření PES a dalších opatření; 
2. omezení pohybu dle aktuálních opatření PES a dalších opatření; 
3. v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění 

oznámit tuto skutečnost vzdáleným přístupem poskytovateli lékařských 
služeb; 

4. strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního 
onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, 



 

poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při 
provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti 
onemocnění COVID-19. 

§ Při návratu ze země s nízkým rizikem nákazy: 
1. žádné další podmínky. 

§ Při návratu ze země se středním rizikem nákazy: 
1. oznámit návrat vyplněním elektronického Příjezdového formuláře 

(dostupného na: www.prijezdovyformular.cz) a zasláním vzdáleným 
přístupem příslušné krajské hygienické stanici příslušné podle místa 
bydliště nebo ohlašovaného pobytu; 

2. předložit na vyžádání doklad o vyplnění elektronického Příjezdového 
formuláře (oznámení); 

3. nosit mimo domov respirátor FFP 2 nebo ekvivalentní ochranu (bez 
výdechového ventilu) po dobu 14 dnů od návratu; 

4. před vstupem na území ČR disponovat negativním výsledkem testu na 
COVID-19 (PCR ne starší 72 hodin, antigenní ne starší 24 hodin); to 
neplatí, jde-li o osoby, které se do ČR nedopravily veřejnou 
dopravou (neužily veřejné letadlo, autobus apod., typicky cestovali 
svým automobilem) a zároveň se do 5 dnů od návratu otestují PCR 
nebo antigenním testem; 

5. poskytnout potvrzení o negativním výsledku testu dle předchozího 
odstavce, je-li osoba povinna jím disponovat. 

Návrat ze země se středním rizikem nákazy přináší řadu povinností, pro 
profesionální sportovce a členy jejich doprovodu neposkytuje žádné úlevy.  

§ Při návratu ze země s vysokým rizikem nákazy: 
1. totožné podmínky jako při návratu ze země se středním rizikem nákazy;  
2. plus po vstupu na území ČR se do 5 dnů na vlastní náklady podrobit 

RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a do doby sdělení výsledku být 
v samoizolaci. 

Návrat ze země s vysokým rizikem nákazy tedy navíc obsahuje povinnost 
následného testování; tato povinnost opět dopadá i na profesionální sportovce, 
ti však nemusí být do doby negativního výsledku v samoizolaci.  



 

§ Při návratu ze země s velmi vysokým rizikem nákazy: 
1. totožné podmínky jako při návratu ze země s vysokým rizikem nákazy; 

avšak disponovat negativním výsledkem testu (PCR ne starší 72 
hodin, antigenní ne starší 24 hodin) před vstupem na území ČR 
musí každý, tedy i ten, kdo necestoval veřejnou dopravou; 

2. plus nejdříve 5 dnů, nejpozději však 14. den od vstupu na území České 
republiky se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost 
SARS-CoV-2 a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně 
v individuálních případech osob nerozhodly o jiných karanténních 
opatřeních v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a o délce 
těchto opatření. 

o Uvedená podmínka nedopadá na profesionální sportovce. Pro ně 
je ale stanovena podmínka náhradní: podrobit se na vlastní 
náklady PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a disponovat 
negativním výsledkem provedeného testu (tedy totožná 
podmínka jako při návratu ze země s vysokým rizikem nákazy).  

Při návratu ze země s velmi vysokým rizikem nákazy mají profesionální 
sportovci částečné úlevy a musí splnit „pouze“ podmínky stanovené pro 
návrat ze země s vysokým rizikem nákazy. Profesionální sportovec opět 
nemusí být do sdělení výsledku v samoizolaci. 

§ Při návratu ze země s extrémním rizikem nákazy 
• Podmínky návratu ze země s extrémním rizikem nákazy jsou nejasné, 

jelikož je výslovně žádný právní předpis neupravuje (vyjma toho, který 
stanoví zákaz vycestování do uvedených zemí se zmíněnými výjimkami).  

• Jako logická se jeví varianta dodržovat totožné podmínky, jako při 
návratu ze země s velmi vysokým rizikem nákazy. Operátorka na lince 
1221 tuto informaci potvrdila, avšak zároveň tvrdila, že při návratu ze 
zemí s extrémním rizikem nákazy se již neaplikuje výjimka pro 
profesionální sportovce a jejich doprovod.  

§ Tato skutečnost by znamenala, že do doby sdělení následného 
výsledku testu po návratu (který by mohl profesionální sportovec, 
příp. jeho doprovod, podstoupit nejdříve 6. a nejpozději 14. den 
po návratu) by profesionální sportovec, resp. jeho doprovod, 



 

musel být v samoizolaci (a to v případě, že nebude hygienickou 
stanicí nařízena karanténa). 

• Jak již bylo uvedeno, tato pravidla ale nejsou nikde zanesena a jedná se 
pouze o sdělení z infolinky 1221. Doporučujeme tedy situaci řešit vždy 
individuálně s hygienickou stanicí. 

 

Otázky a shrnutí: 

• Jak je to s povinností mít negativní výsledek testu při návratu? Je pravda, že 
Městský soud v Praze toto opatření zrušil? 

o Ano, toto opatření bylo zrušeno, avšak Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové 
opatření s obdobnými podmínkami. Nyní výsledkem negativního testu musí 
disponovat každý (tedy i profesionální sportovci), kdo: 

§ se vrací ze země s extrémním nebo velmi vysokým rizikem nákazy; 
§ nebo se vrací ze země s vysokým a středním rizikem nákazy a při návratu na 

území ČR užije veřejnou dopravu.  
o Pomineme-li ostatní podmínky, lze problematiku testování shrnout do následující 

tabulky: 

  Test PŘED návratem Test PO návratu 
Země s nízkým 
rizikem nákazy 

Profesionální 

sportovec a člen 

doprovodu 

Není vyžadován. Není vyžadován. 

Jiná osoba Není vyžadován. Není vyžadován. 
Země se středním 
rizikem nákazy 

Profesionální 

sportovec a člen 

doprovodu 

Ano, je-li pro vstup na území 
ČR užita veřejná doprava. 
Jinak není vyžadován. 

Ano, ale jen v případě, kdy 
nemusel disponovat výsledkem 
testu před návratem (tj. nebyla 
užita veřejná doprava) – test se 
musí podstoupit do 5 dnů od 
návratu.   

Jiná osoba Ano, je-li pro vstup na území 
ČR užita veřejná doprava. 
Jinak není vyžadován. 

Ano, ale jen v případě, kdy 
nemusel disponovat výsledkem 
testu před návratem (tj. nebyla 
užita veřejná doprava) – test se 



 

musí podstoupit do 5 dnů od 
návratu. 

Země s vysokým 
rizikem nákazy 

Profesionální 

sportovec a člen 

doprovodu 

Ano, je-li pro vstup na území 
ČR užita veřejná doprava. 
Jinak není vyžadován. 

Ano, musí být podstoupen do 5 
dnů. Není nutná samoizolace. 

Jiná osoba Ano, je-li pro vstup na území 
ČR užita veřejná doprava. 
Jinak není vyžadován. 

Ano, musí být podstoupen do 5 
dnů. Do sdělení výsledku 
povinná samoizolace. 

Země s velmi 
vysokým rizikem 
nákazy 

Profesionální 

sportovec a člen 

doprovodu 

Vyžadován vždy.  Ano, musí být podstoupen do 5 
dnů. Není nutná samoizolace. 

Jiná osoba Vyžadován vždy. Ano, musí být podstoupen mezi 
5. a 14. dnem od návratu. Do 
sdělení výsledku povinná 
samoizolace. 

Země 
s extrémním 
rizikem nákazy 

Profesionální 
sportovec a člen 

doprovodu 

Vyžadován vždy. Ano, musí být podstoupen mezi 
5. a 14. dnem od návratu. Do 
sdělení výsledku povinná 
samoizolace (povinnost 
samoizolace nevyplývá 
z opatření, vycházíme ze sdělení 
operátorky na lince 1221, 
doporučujeme konzultovat 
individuálně s hygienickou 
stanicí). 

Jiná osoba Vyžadován vždy. Ano, musí být podstoupen mezi 
5. a 14. dnem od návratu. Do 
sdělení výsledku povinná 
samoizolace. 

 

• Jak je to s karanténou? 

o Karanténa už se plošně nenařizuje. Veškerá oprávnění spojená s karanténou nyní 
přešla na příslušné hygienické stanice, které ji mohou nařídit dle svého uvážení. Ze 
znění opatření je zřejmé, že karanténa bude nařizována skoro vždy po návratu ze 



 

zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy; to se však netýká profesionálních 
sportovců, kteří se místo toho mají po vstupu na území České republiky do 5 dnů na 
vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 a v případě 
negativního výsledku nejsou dále omezeni. Nařízení karantény profesionálnímu 
sportovci po návratu ze zahraničí není zakázáno, bude tedy záležet na uvážení 
hygienické stanice.  

• Jak mám prokázat, že jsem profesionální sportovec? 
o V jednom z dokumentů MZV se uvádí, že je třeba „prokázání profesionální sportovní 

činnosti“ a „potvrzení účasti na sportovní akci, pro kterou byly stanoveny závazné 
hygienicko-protiepidemické podmínky“. Po prokázání uvedeného lze požadovat 
uvedené úlevy. Co přesně se za ono „prokázání“ považuje není uvedeno, ale 
domníváme se, že dostatečné bude potvrzení příslušného svazu/unie/asociace nebo 
resortního sportovního centra, potvrzení od organizátora sportovní akce nebo 
reprezentační smlouva. 

• Jak je to s členy doprovodu profesionálních sportovců? 
o O doprovodu se v příslušném opatření nic nepíše a je zřejmé, že do definice 

(profesionální sportovci a členové státní reprezentace České republiky nebo 
ostatních zemí, včetně osob nezbytných pro konání sportovní akce povolené 
výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kterým je umožněna individuální tréninková 
činnost nebo účast na hromadné akci, pro kterou byly stanoveny závazné 
hygienicko-protiepidemické podmínky) může spadat pouze v případech, kdy se 
1) jedná o doprovod při státní reprezentaci a tedy jejího člena, nebo 2) při akci 
povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, kdy se doprovod bude považovat za 
nezbytnou osobou potřebnou pro konání takové akce. Očekáváme, že krajské 
hygienické stanice budou doprovod při návratu ze zahraničí posílat do karantény 
– tomu lze teoreticky předejít předcházející konzultací s hygienickou stanicí nebo 
s Ministerstvem zdravotnictví.  

o Podotýkáme, že nespadá-li člen doprovodu pod uvedenou definici, je zakázán jeho 
volný pohyb, a to do doby, než bude disponovat negativním výsledkem RT-PCR 
testu, který musí podstoupit na vlastní náklady ve lhůtě do 5 dnů od návratu při 
návratu ze země s vysokým rizikem nákazy/mezi 5. a 14. dnem od návratu při 
návratu ze země s velmi vysokým rizikem nákazy. Zákaz pohybu se nevztahuje na:  



 

§ cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění 
péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních 
a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 

§ cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, 
§ cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, 
§ cesty zpět do místa svého bydliště, 
§ pohřby. 

o Uvedený zákaz pohybu s výjimkami tedy neznamená karanténu (teoreticky tyto 
osoby mohu být např. navštěvovány); tu však může nařídit hygienická stanice. 

• Jak dlouho bude tato úprava účinná? 
o Cestování do extrémně rizikových zemí jako je Botswana nebo Brazílie je prozatím 

omezeno pouze do 11. 4. 2021. Podmínky pro návrat ze zahraničí nejsou v tuto 
chvíli časově omezeny; budou tedy platit do doby, než Ministerstvo zdravotnictví 
opatření zruší nebo jej nahradí jiným.  

• Kam se mám přesně obrátit, když chci komunikovat případnou výjimku? 
o Seznam krajských hygienických stanic je zde: https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-

kontakty-odkazy/, případně je k dispozici celostátní linka 1221, a to každý den mezi 
8:00 a 19:00. 

• Jak dlouho musím v dané zahraniční zemi být na to, abych musel plnit uvedené 

podmínky? 
o Alespoň 12 hodin za posledních 14 dnů. Do této doby se počítá i doba strávená na 

letišti.  
• Příklad: návrat profesionálního sportovce po 14 dnech v Egyptě 

o Pro návrat z jakékoliv země platí:  
§ musím dodržovat opatření ohledně omezení pohybu a ochrany úst a nosu 

dle PES a dalších opatření; 
§ v případě příznaků infekčního onemocnění musím distančním způsobem 

kontaktovat poskytovatele lékařských služeb; 
§ musím strpět případné vyšetření na COVID-19 při viditelných příznacích. 

o Dále je třeba zjistit rizikovost Egypta na mapě cestovatele: 
(https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html) à velmi vysoké riziko nákazy 

o U zemí s velmi vysokým rizikem nákazy platí dle výše uvedeného následující: 
§ potřeba odeslat Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz); 



 

§ mít při příjezdu negativní výsledek ne starší 72 hodin (PCR) nebo 24 hodin 
(antigenní test); 

§ na požádání ukázat potvrzení o odeslání Příjezdového formuláře nebo 
výsledek negativního testu; 

§ nosit respirátor FFP2 nebo ekvivalent (vždy bez ventilu) všude mimo domov 
po dobu 14 dnů; 

§ do 5 dnů se podrobit na vlastní náklady PCR testu, přičemž nemusím být do 
sdělení výsledku v samoizolaci; je-li výsledek pozitivní, kontaktuji příslušnou 
krajskou hygienickou stanici.  

o Karanténa není automaticky uložena. Tu uloží případně dle svého uvážení příslušná 
krajská hygienická stanice. Profesionálním sportovcům by ukládána být dle znění 
aktuálního opatření spíše neměla, ale jedná se pouze o doporučení, kterým nejsou 
hygienické stanice vázány.  

• Příklad: návrat člena doprovodného personálu profesionálního sportovce po 14 
dnech v Egyptě 

o Pro návrat z jakékoliv země platí:  
§ musím dodržovat opatření ohledně omezení pohybu a ochrany úst a nosu 

dle PES a dalších opatření; 
§ v případě příznaků infekčního onemocnění musím distančním způsobem 

kontaktovat poskytovatele lékařských služeb; 
§ musím strpět případně vyšetření na COVID při viditelných příznacích. 

o Dále je třeba zjistit rizikovost Egypta na mapě cestovatele: 
(https://www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html) à velmi vysoké riziko nákazy 

o Dále je důležité určit, zda doprovodný personál při návratu z konkrétní cesty splňuje 
alespoň jednu z následujících podmínek: 

§ 1) jedná se o doprovod při státní reprezentaci, a tedy jejího člena, nebo  
§ 2) jedná se o návrat z akce povolené výjimkou Ministerstva zdravotnictví, 

kdy se doprovod považoval za nezbytnou osobou potřebnou pro konání 
takové akce. 

o Splňuje-li osoba jednu z těchto podmínek, dopadají na ni povinnosti jako na 
profesionálního sportovce uvedeného v příkladu výše. 



 

o Nesplňuje-li osoba ani jednu z těchto podmínek, nahlíží se na ni jako na „běžnou“ 
osobu vracející se ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, na kterou nedopadají 
uvedené výjimky. Taková osoba tedy musí: 

§ odeslat Příjezdový formulář (www.prijezdovyformular.cz); 
§ mít při příjezdu negativní výsledek ne starší 72 hodin (PCR) nebo 24 hodin 

(antigenní test); 
§ na požádání ukázat potvrzení o odeslání Příjezdového formuláře nebo 

výsledek negativního testu; 
§ nosit respirátor FFP2 nebo ekvivalent (vždy bez ventilu) všude mimo domov 

po dobu 14 dnů; 
§ mezi 5. a 14. dnem od návratu se podrobit na vlastní náklady PCR testu, 

přičemž do doby sdělení negativního výsledku platí zákaz volného pohybu 
s následujícími výjimkami: cesty nezbytně nutné k obstarávání základních 
životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání 
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, cesty 
do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cesty za účelem 
vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa svého 
bydliště, cesty na pohřby. Je-li výsledek pozitivní, kontaktuji příslušnou 
krajskou hygienickou stanici.  

o Karanténa není automaticky uložena. Tu uloží případně dle svého uvážení příslušná 
krajská hygienická stanice. Splňuje-li člen doprovodného personálu alespoň jednu 
z uvedených podmínek, karanténa by ukládána být dle znění aktuálního opatření 
spíše neměla, ale jedná se pouze o doporučení, kterým nejsou hygienické stanice 
vázány.  
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