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Stanovisko Legislativní rady ČBaS k Czech talent U11 

 
1.       Výchozí právní předpisy a stanoviska (ve zkráceném znění, dopadajícím na činnost 
ČBaS a oblastních svazů) 
  
a)      Usnesení Vlády ČR 
Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového 
opatření 
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod. 
I. zakazuje 
1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v 
počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu 
povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, 
že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 
2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a na schůze, zase-
dání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, 
které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jed-
notlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k se-
zení, na kterém se převážně zdržuje, 

  
II. omezuje 
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní 
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně roz-
hodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 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, 

  
b)      Výkladové stanovisko ČUS 
Z předmětného omezení pak vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) kona-
ných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i pří-
pravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). V těchto případech je pak stanoven 
celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130. 

  
Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry – akce konané v 
rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pak spadají pod bod I. Usnesení 958, pro 
který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. 

  
Stěžejní otázkou tedy je výklad pojmu sportovní svaz. S přihlédnutím k obecnému chápání a 
užívání tohoto pojmu ve sportovním prostředí lze za sportovní svaz považovat nepochybně 
tzv. národní sportovní svaz, tedy sportovní organizaci disponující autoritou pro dané spor-
tovní odvětví na území ČR (např. fotbal – FAČR), založenou na základě členství této organi-
zace v organizaci s mezinárodní autoritou pro dané sportovní odvětví (např. fotbal – FIFA). 
Musí se tedy jednat o soutěže, které spadají do termínové listiny národního sportovního 
svazu (případně i krajského či okresního sportovního svazu). 



  
2.       Konkrétně k celostátnímu turnaji Czech Talent U11 
  
-          turnaj nespadá do Rozpisu soutěží minibadmintonu 2020 
-          z tohoto důvodu není zařazen do termínového kalendáře ČBaS 
-          turnaj je zařazen do termínového kalendáře Jihočeského badmintonového 
svazu https://www.jcbas.cz/terminovy-kalendar/ 
-          turnaj splňuje podmínku zařazení do oblastní termínové listiny a dle výše citovaného 
výkladu ČUS se na turnaj vztahuje omezení dle čl. II. usnesení vlády (130 osob) 
-          platná hráčská licence pro oblastní turnaje kategorie U8 až U11 je ze strany ČBaS obecně 
doporučená 
-          navrhujeme úpravu propozic ve smyslu, že turnaj je pořádán z pověření Jihočeského 
badmintonového svazu, přičemž tato úprava bude odpovídat skutečnosti a bude možné ji do-
ložit platným termínovým kalendářem JČBaS (na rozdíl od TK ČBaS) 
-          platí zákaz vstupu diváků, doporučujeme doprovod i u takto malých dětí stanovit v ome-
zeném počtu (vhledem k počtu dětí v týmu), rodiče jsou považováni dle výkladového stano-
viska pravděpodobně za diváky 

  
Upozorňujeme, že LR ČBaS není orgánem oprávněným k podávání jakýchkoliv výkladových stanovi-
sek k usnesení Vlády ČR. Tímto orgánem v daném případě je pouze vláda, případně Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. V případě jakýchkoliv otázek k vydanému usnesení se prosím obraťte na příslušný 
orgán veřejné moci. Toto stanovisko je pouze nezávazné, výhradně informativního charakteru. 

 

Praha, 5. 10. 2020 

 

Mgr. Ing. Michal Böhm,  

předseda LR ČBaS 
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