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Pravidla provozu v TJ Rochlice 

z. s. 
Vzhledem k současné situaci ohledně onemocnění COVID-19 se tělocvična TJ 

Rochlice z. s. řídí nařízením vlády ČR dle pokynů uvedených na stránkách 

https://covid.gov.cz/. 

Povinností každého cvičence v budově TJ Rochlice z. s. je se s těmito pokyny 

seznámit a dodržovat je. 

Aktuální omezení / pokyny 

 

Zdroj: https://covid.gov.cz/situace/volny-cas/posilovny-venkovni-posilovny-

sportovni-centra-venkovni-sportoviste 

Zkrácené URL: https://1url.cz/hKi72 

Na těchto stránkách jsou vždy aktuální informace a pokyny, které je nutné 

dodržovat. 
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Konkrétně pro TJ Rochlice z. s. 

- Povinnost doložit bezinfekčnost: 

o PCR test (maximálně 7 dní starý) 

o Antigenní test (maximálně 3 dny starý) 

o Doložení ukončeného očkování 

▪ dvou dávková vakcína - alespoň 22 dní po první dávce 

▪ jedno dávková vakcína – alespoň 14 dní po očkování 

o Doložení prodělání onemocnění COVID-19 

▪ platí 180 dní od pozitivního testu 

Všechny výše uvedené podmínky bude vždy kontrolovat odpovědná 

osoba ze skupiny, která do TJ Rochlice z. s. přišla cvičit. 

Tato osoba bude mít povinnost podepsat čestné prohlášení, kterým potvrzuje 

dodržení všech výše uvedených podmínek za celou skupinu vůči provozovateli 

TJ Rochlice z. s.! 

- Tedy odpovědná osoba za skupinu zajistí: 

o Doložení bezinfekčnosti jednotlivců ve skupině 

- Zároveň tato osoba musí mít kontaktní údaje na všechny ze skupiny 

v případě kontaktování hygienickou stanicí z důvodu trasování členů skupiny 

Odpovědná osoba je v každé skupině určena individuálně. U dětí je odpovědnou 

osobou automaticky jeden ze cvičitelů (vedoucí). 
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Čestné prohlášení za skupinu v TJ Rochlice z. s. 

Popisem prohlašuji, že jako odpovědná osoba za celou skupinu jsem zajistil 

dodržení všech platných omezení dle dokumentu Pravidla provozu TJ Rochlice 

z. s. 

Zavazuji se, že v případě potřeby zajistím nebo předám kontaktní údaje na 

všechny osoby ze skupiny, kterou zastupuji. 

Beru na vědomí, že při zjištění nedodržení omezení dle dokumentu může být 

celá skupina z budovy TJ Rochlice z. s. vykázána bez nároku na vrácení 

finančních prostředků za pronájem tělocvičny / členských příspěvků. 

Beru na vědomí, že musím být schopný prokázat v případě kontroly, všechny 

dokumenty, které po mě jsou dle Pravidel provozu v TJ Rochlice z. s. 

požadovány zajistit. Například důkaz o bezinfekčnosti osob ze skupiny. 

Datum Skupina (čas 
využití tělocvičny) 

Jméno a příjmení Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


