
OPATŘENÍ COVID-19 

1. Základní ustanovení 
1.1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých se uskutečňuje a hodnotí 

soutěžní ročník v případě realizace opatření proti šíření nemoci COVID-
19, případně jiné podobné nemoci či skutečnosti (spojené s virem SARS-
CoV-2) obdobným způsobem ovlivňující možnost odehrání soutěžních či 
jiných basketbalových utkání. 

 
1.2. Podmínky zde stanovené se použijí přiměřeně i na takové situace, které 

zde nejsou výslovně upraveny. 
 

1.3. Tato pravidla neupravují postavení diváků, které se řídí právními 
předpisy, rozhodnutími a obdobnými opatřeními orgánů státní správy 
vydanými v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. 

 
2. Povinnosti členů ČBF 

2.1. Členové ČBF jsou povinni řídit se právními předpisy, rozhodnutími a 
obdobnými opatřeními orgánů státní správy vydanými v souvislosti s 
šířením nemoci COVID-19. 

 
2.2. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit basketbalových utkání: 

a) po dobu karantény uložené příslušným orgánem státní správy; b) po 
dobu stanovenou lékařem v případě zjištění nákazy nemocí COVID-19; c) 
pokud klubu ČBF, v rámci nějž se basketbalového utkání hodlá účastnit, 
nepředloží prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle článku 3 těchto 
pravidel. 

 
2.3. Kluby ČBF jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní 

osoby zúčastněné na basketbalovém utkání neporušili povinnosti 
stanovené v odstavci 2. 

 
2.4. Kluby ČBF jsou povinny oznámit bezodkladně řídícímu orgánu soutěže: 

a) výskyt nemoci COVID-19 u hráče nebo další osoby podílející se v 
jakémkoli postavení na basketbalových utkáních; b) nařízení karantény 
hráči nebo další osobě podílející se v jakémkoli postavení na 
basketbalových utkáních. 

 

 
 



3. Prohlášení o bezinfekčnosti  
3.1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle čl. 2 odst. 2 písm. c) těchto 

pravidel musí být písemně vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást 
těchto pravidel. 

3.2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na 
basketbalovém utkání v jakémkoli postavení a dále v případě skončení 
léčení nemoci COVID-19 anebo skončení karantény.  

 
3.3. Klub ČBF je povinen uchovat podepsané formuláře osob uvedených v 

zápise o utkání do 15. 5. 2022, a na žádost je předložit řídícímu orgánu 
soutěže nebo sekretariátu ČBF.  

 
4. Odložení utkání  

4.1. Důvodem pro odložení schváleného termínu soutěžního utkání z důvodu 
opatření proti šíření nemoci COVID-19 je 

a) rozhodnutí příslušné Krajské hygienické stanice či jiného příslušného 
orgánu státní správy; 

b) objektivní nemožnost sehrát utkání v důsledku karanténních 
opatření, tj. méně než sedm hráčů;  
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c) podle uvážení řídícího orgánu soutěže a sekretariátu ČBF též jiná 

karanténní opatření či doporučení Krajské hygienické stanice v 
souvislosti s probíhajícím epidemickým šetřením. 

 
4.2. Pro případ odložení schváleného termínu soutěžního utkání podle 

odstavce 1 jsou kluby ČBF povinny dohodnout se na novém termínu 
utkání, a to do 14 dnů po původním termínu utkání; Nově dohodnutý 
termín utkání podléhá schválení řídícím orgánem soutěže. 

 
4.3. Nesplní-li členské kluby svoji povinnost podle odstavce 2, případně 

pokud řídící orgán soutěže dohodnutý termín neschválí, nařídí řídící 
orgán soutěže termín nového utkání podle svého uvážení. 

 
5. Hodnocení pořadí v soutěži po ukončení soutěžního ročníku 

5.1. V případě, že všechna družstva v soutěži neodehrají stejný počet utkání, 
může řídící orgán soutěže přepočítat tabulky jednotlivých soutěží na 
procenta (v případě, že mají družstva odehráno více jak 60 % utkání 
základní části – určí se postupující a sestupující družstva. V případě, že 



bude odehráno méně jak 60 % utkání základní části, nikdo nepostupuje a 
nesestupuje). 

 
6. Ukončení soutěžního ročníku, postupy a sestupy 

6.1. Ukončit soutěžní ročník v jakékoli soutěži před odehráním všech 
plánovaných utkání je oprávněn pouze Výbor ČBF 

 


