
 
From: Horák Luboš Mgr. [mzcr.cz]  

Sent: Pondělí,7.září 2020 11:44 AM 
To: jiri.plaminek@sut.cz 

Cc: Marešová Pavla Ing. 
Subject:  

 
Vážený pane prezidente, 
 
Ministerstvo zdravotnictví obdrželo Vaši žádost ohledně stanoviska k nošení roušek při kurzu v tanečních, 
kde celková účast osob je v rozmezí 101 až 500 osob. 
 
Na posuzovanou věc se vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 31. 8. 2020, č.j.: 
MZDR 20588/2020-15/MIN/KAN, podle něhož se zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků 
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření 
kapének, a to na hromadných akcích (ve vnitřních prostorech staveb do 500 osob) s účastí přesahující ve 
stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, tento zákaz se nevztahuje na sportovce nebo 
cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. 
 
Ztotožňujeme se pak se závěrem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, že taneční 
kurz lze posoudit v otázce tančících osob za činnost postavenou na roveň činnosti sportovní a tedy zakrytá 
ústa se u tančících osob nevyžadují . U hostů - doprovodu, je-li přítomno celkem více než 100 osob, se 
ochranné prostředky dýchacích cest vyžadují.   
 
Při kurzu do celkového počtu 100 osob (včetně) se ochranné prostředky dýchacích cest nevyžadují.  
 
S pozdravem 
 
Mgr. Luboš Horák 
zástupce vedoucí ekonomicko-správního oddělení  

 

 
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví  
Palackého náměstí 4, 128 01 PRAHA 2  
 

 
 

From: datová schránka SUT 
To: datová schránka MZdr ČR 
 
V Praze dne neděle 30.srpna 2020 
 
Věc: Taneční kurzy v ČR - výklad Mimořádného opatření Min. Zdr.  
  
Svaz učitelů tance ČR zastupuje velkou část pořadatelů tanečních kurzů v ČR. Tyto kurzy budou 
začínat v následujících dnech. Kvalifikovaným odhadem se tato problematika týká cca 200 250 tisíc 
osob v ČR, ať už v kurzech pro mládež, vč. rodičů účastníků a prarodičů a dále kurzů pro dospělé. 
Množí se dotazy těchto pořadatelů, jak správně vyložit vaše mimořádná opatření, neboť veřejnost 
zase požaduje informace na pořadatelích. Řešíme tento problém:  a) Kurz s účastí do celkem 100 
osob,  b) Kurz s účastí nad 100 osob (do 500 osob). Dotazem na infolinku KHS Střč. kraje v pátek 
28.9.20 jsem po popsání problematiky obdržel odkaz na mimořádné opatření MZDR 15757/20-
31/MIN/KAN s tím, že taneční kurz lze posoudit v otázce tančících za činnost postavenou na roveň 
činnosti sportovní a tedy bez zakrytých dých. cest a u hostů pak, je-li přítomno celkem více než 100 
osob, požadovat u nich zakryté dýchací cesty. Problematika popsaná u získaného mimoř. opatření 



výše uvedeného č.j. mi nepřišla relevantní pro náš případ, což odpověď celkově znevážilo. V 
posledních dnech jsme jednotlivě dotazováni ze strany médií a každý kraj a každá taneční škola si 
opatření vykládá jinak. Rádi bychom tedy předešli problémům a chceme v té věci s vámi 
spolupracovat i v zájmu zachování provozu našich škol. Dovolíme si tedy položit následující dotazy, 
a vaše odpovědi budeme tlumočit tanečním školám v ČR. Klademe si tedy otázku, zda lze považovat 
tančící v kurzu, kde celková účast osob je v rozmezí 101 až 500 osob, vzhledem k charakteru činnosti, 
kterou provádí a vzhledem k jejich reálné fyzické zátěži, za skupinu srovnatelnou se skupinou 
sportovců a tedy jako výjimku nevyžadovat zakrytí dýchacích cest. Byli bychom rádi, pokud vás 
můžeme poprosit o výklad v této věci, abychom vyhověli vašim požadavkům, které jsou nepochybně 
dobře uvážené. Děkujeme předem za včasnou odpověď tak, abychom mohli obratem informovat 
pořadatele v celé republice.  
S pozdravem  
  
  
Jiří Plamínek prezident    
 
 
 


