
COVID OPATŘENÍ NA 1 a 2 CELOSTÁTNÍ LIGU 2022 

S ohledem na stále platná COVID opatření bychom Vás požádali o spolupráci při kontrole bezinfekčnosti 

na turnaje celostátní ligy 2022. Rádi bychom, aby se mohli rozhodčí věnovat primárně své práci a nemuseli 

kontrolovat každého z účastníků (zejména za situace, kdy jednotlivý účastníci nebudou přicházet ve stejný 

moment), abyste nám zaslali níže uvedené informace dopředu.  

Žádáme tímto kapitány teamů, aby na email ucbs@seznam.cz zaslali ke každému hráči jejich teamu: 

a) jeho telefonní číslo nebo jiný kontakt 

b) jeho potvrzení, které je definováno níže (nascenované, vyfocené, nebo v pdf. formátu – tak aby bylo 

možné jej přečíst na aplikaci čTečka): 

OSOBY STARŠÍ 18 LET 

Musí předložit potvrzení, že: 

a) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu 

EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní 

certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce 

oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 

certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí 

obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, 

který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, 

za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-

19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož 

výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň 

schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo  

b) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního 

testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-

2 neuplynulo více než 180 dní. 

c) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem pokud se jedná o osobu která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro 

kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro 

kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím 

výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění 

covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba 

se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je 

uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN). 

OSOBY MLADŠÍ 18 LET 

Musí předložit potvrzení, že: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo  

b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu 

EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní 

certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce 

oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních 



certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí 

obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, 

který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, 

za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-

19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož 

výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň 

schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo  

c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního 

testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-

2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

 

Dne 05.01.2022        Výbor Českého bridžového svazu 


