
Vážení pořadatelé tanečních kurzů, 
s ohledem na rostoucí počty pozitivně testovaných osob na covid-19 a na platná mimořádná opatření 
Ministerstva zdravotnictví ČR k zamezení šíření onemocnění covid-19 Vás upozorňujeme na 
povinnosti, které z těchto opatření vyplývají. 
 
Taneční kurzy svým charakterem odpovídají hromadným akcím, které jsou zařazeny pod čl. I., bod 13. 
t.č. platného mimořádného opatření (odkaz: Mimořádné-opatření-–-omezení-maloobchodního-
prodeje-a-služeb-s-účinností-od-30.-9.-2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz). S účinností od 30. 9. 2021 
došlo k rozvolnění podmínek prokazování bezinfekčnosti. Vždy je nutné zohlednit, zda se jedná 
o pravidelnou nebo nepravidelnou aktivitu neměnného či proměnného kolektivu osob. Dle čl. I., bodu 
13., písm. b) ii) není prokazování bezinfekčnosti nutné, pokud jde o pravidelnou aktivitu neměnného 
kolektivu a je řádně vedena evidence účastníků. V případě, že se každé hodiny kurzu budou účastnit 
výhradně do kurzu zapsané osoby a jejich lektoři, bude podmínka neměnného kolektivu naplněna. 
V případě, že na jednotlivé hodiny bude umožněn vstup dalším osobám (rodinní příslušníci, případně 
další osoby), pak se již nebude jednat o homogenní skupinu a je tedy nutné ze strany organizátora 
akce kontrolovat bezinfekčnost všech účastníků. Jednotliví účastníci mají povinnost svoji 
bezinfekčnost před vstupem na akci organizátorovi prokázat.  
Možnosti, jak lze bezinfekčnost prokázat, jsou uvedeny v čl. I., bodu 16. výše uvedeného mimořádného 
opatření (PCR test ne starší než 7 dní, rychlý antigenní test provedený zdravotníkem ne starší než 72 
hodin, očkování, prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, provedení samotestu přímo na 
místě před vstupem na každou jednotlivou akci). 

Aktuálně je účinné také mimořádné opatření týkající se ochrany dýchacích cest (odkaz: Mimoradne-
opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)). Taneční kurzy 
(myšleno taneční kurzy pro veřejnost, nikoliv tanec profesionálních tanečníků) svým charakterem nelze 
zařadit pod sportovní činnost, proto se i na účastníky kurzu vztahuje povinnost nošení respirátoru 
nebo obdobného prostředku (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem 
(např. FFP2, KN 95) v souladu s čl. I., písm. f) uvedeného mimořádného opatření. Stejně tak ostatní 
osoby, které se akce účastní, mají povinnost používat adekvátní ochranu dýchacích cest, pokud se na 
ně nevztahuje některá z výjimek uvedených v mimořádném opatření. Všechny osoby mají povinnost 
se podmínkami stanovenými mimořádnými opatřeními řídit. Ke kontrole dodržování těchto podmínek 
je oprávněna Police ČR, obecní policie a krajské hygienické stanice. 

Pokud se předpokládá na hromadné akci účast nad 1000 osob, vztahuje se na pořadatele také 
povinnost oznámení o jejím konání na KHS (odkaz: Mimořádné-opatření-oznámení-konání-hromadné-
akce-nad-1000-osob-od-19.-7.2021-do-odvolání.pdf (mzcr.cz)). 

 
KHS Královéhradeckého kraje 
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