Otevřená Výzva Asociace pracovníků v regeneraci, Českého svazu plaveckých
sportů, Asociace plaveckých škol a Aliance dětského plavání a České asociace
saunérů státním orgánům k protiepidemickému systému (PES)
Na základě současného vývoje epidemie Covid-19 a platného protiepidemického systému, vyzýváme státní
orgány k úpravě matice systému PES a poskytnutí relevantních dat k šíření onemocnění Covid-19
v bazénových a wellness provozech.
1. V systému PES nejsou bazénové provozy zařazeny mezi sportoviště. Tento postup shledáváme jako
vadným a v rozporu s platnou legislativou z několika důvodů.
Sportoviště je řádným způsobem definováno v §2, odst. 1), 2) a 3) zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, v platném znění.
Plavecké bazény dle této definice jednoznačně a
nezpochybnitelně naplňují pojem sportoviště, jak po stránce formální tak i věcné, tak jak je
definované tímto platným zákonem.
Plavecký bazén je řádným způsobem definován v §2, odst. 1) písm. (f) vyhlášky č. 238/2011
Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v
pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.
Z těchto důvodů žádáme o přesun bazénových provozů v systému kategorií PES do
kategorie sportovišť s okamžitou platností. V případě nečinnosti si vyhrazujeme právo na soudní
přezkum včetně možnosti soudního předběžného opatření. Věříme, že není nutné dále
zdůvodňovat plaveckou pohybovou činnost jako sport a připomínat, že plavání je druhým
nejvýznamnějším olympijským sportem.
2. Ztráty bazénových a wellness provozů v ČR jsou mnoha milionové a každým dnem, kdy jsou provozy
uzavřeny vládním nařízením, narůstají. Tyto ekonomické ztráty, na rozdíl od mnohých jiných
kategorií ekonomiky nejsou zohledněny a kompenzovány žádným podpůrným COVID programem.
V sektoru bazénových a wellness provozů se jedná o více než 1200 provozovatelů s více než 17000
zaměstnanci a obratem přesahující 8 mld. korun ročně.

Protiepidemický systém, tak jak je v současné době navržen, znemožňuje otevření a
znovuzprovoznění bazénových a wellness provozů. Upozorňujeme, že takto nastavené podmínky
nereflektují rozdílnost mezi různými typy provozů. Stanovení kapacity na základě procentuálního
nastavení by zohledňovala rozdílnost bazénových a wellness provozů v ČR. Jestliže nedojde k úpravě
systému, budou se dále prohlubovat ekonomické ztráty, které dosud nejsou nijak kompenzovány.
Kromě provozovatelů bazénových provozů jsou na jejich provozu přímo závislé i další
instituce, sportovní spolky, organizace a podnikající subjekty, především plavecké školy, které
uskutečňují povinnou plaveckou výuku žáků 1. st. základních škol podle RVP. I pro ně je třeba
počítat s finanční podporou, protože jsou z činnosti vyřazeny z důvodu státních nařízení prakticky už
od března t.r. Zároveň tak dlouhé vyřazení plaveckých škol z plavecké výuky způsobí plaveckou
negramotnost u části dětské populace, kterou již nepůjde napravit.
Žádáme Ministerstvo financí o bezodkladné zřízení podpůrného, kompenzačního
programu COVID bazénové a wellness provozy, kde navrhujeme alokovat částku 1,5 mld. Kč. Na
tvorbě podmínek programu jsme připraveni participovat.

3. Otevření bazénových a wellness provozů je možné za dodržování přísných hygienických pravidel.
Dle informací provozovatelů byla nad rámec všech doporučení a nařízení od zahájení letošní sezóny
přijata dodatečná hygienická a organizační opatření.
Žádáme příslušné orgány - MZd ČR a ÚZIS ČR - na základě dlouhodobých dat z chytré
karantény a trasování nakažených osob, o sdělení míry nakažlivosti lokalit bazénových a wellness
provozů. Dle těchto dat jsme připraveni jako zástupci tohoto segmentu na základě jednání
nastavit oboustranně smysluplné podmínky pro bezpečný provoz těchto zařízení.
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