Milan Hnilička
předseda Národní sportovní agentury
V Praze dne 11.4.2021

Vážení členové a vážené členky Národní rady pro sport,
ještě jednou Vám děkuji za Vaši účast na dnešním jednání Národní rady pro sport, při kterém
jsem se znovu ujistil, že význam a problematiku sportu vnímáme stejným způsobem. Velmi si
vážím mandátu, který jste mi pro jednání o rozvolnění opatření přijatých v souvislosti
s nouzovým stavem vyslovili, i důvěry, kterou jsem od Vás při jednání cítil. Samozřejmě děkuji
těm z Vás, kteří na téma nezbytnosti rozvolnění v oblasti sportu osobně s panem předsedou
vlády České republiky komunikovali, nebo komunikovat budou.
Dovoluji si informovat Vás o tom, že v průběhu dnešního jednání s panem předsedou vlády
České republiky a s panem ministrem zdravotnictví došlo k posunu ve smyslu rozvolnění
opatření přijatých v souvislosti s nouzovým stavem v oblasti sportu tak, že vláda České
republiky by měla zítra na svém jednání projednat uvolnění amatérského sportu, a to
v celkovém počtu 12 lidí organizovaných na stanovištích ve skupinách po dvou, za podmínky
negativního antigenního testu. V pátek příštího týdne by měla být pandemická situace
vyhodnocena a přijatá opatření podle výsledků tohoto vyhodnocení upravena.
Pokud se jedná o sportování ve vnitřních prostorách, pan předseda vlády a pan ministr
zdravotnictví nás požádali o shovívavost s tím, že s uvolněním sportování ve vnitřních
prostorách v průběhu příštího týdne nelze počítat, a to s odkazem na to, že čísla, z nichž je
usuzováno na aktuální stav pandemie, se nezlepšují. Z dnešního jednání však mám pocit, že
oba pánové jsou sportu nakloněni a vnímají jeho důležitost. V tomto smyslu se budu snažit je
i nadále přesvědčovat o tom, že je zcela nezbytné, aby sportu byla v souvislosti s návratem
do normálního života společnosti věnována odpovídající pozornost.
Závěrem si Vás dovoluji požádat, abyste v rámci své působnosti apelovali na Vaše sportovní
organizace, aby opatření související s rozvolněním sportu dodržovaly.
V úctě,
Milan Hnilička, v. r.
předseda Národní sportovní agentury

