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Aktuální informace ke hře golfu od 24. 04. 2020

Městský soud v Praze zasáhl do již dříve kritizovaného způsobu řízení státu v období
koronavirové krize a označil postup, kterým byl život v ČR upravován a omezován
prostřednictvím „ministerských“ opatření za nezákonný a uzavřel, že v takovémto
období je nutno řídit stát Krizovými opatřeními vydávanými jako Usnesení vlády ČR.
V návaznosti na to Vláda vydala několik Usnesení, kterými nastalou situaci jednak
převedla do zákonného rámce a jednak uvolnila některá, do té doby platná, omezení.
Usnesení vlády ČR č. 452, které se týká omezení pohybu osob z hlediska provozu na
golfových hřištích a resortech prakticky nic nemění na již dříve zavedených opatřeních
s tím, že od 24.04.2020 jsou "skupinky osob" povoleny do množství 10 osob.
Tréninky:
Skupinky max deseti amatérů musí dodržovat mezi sebou rozestupy dva metry, aby
nemusely nosit roušky. Jestliže se k sobě přiblíží, typicky při hromadném výkladu,
musí si nasadit roušky. Od dalších skupinek se tyto skupinky musí držet na min 2
metry, nebo musí být odděleny fyzickou překážkou (stěna nebo plot).
Skupinky max deseti profesionálů mít roušku nemusí, členové realizačního týmu
ano, NAVÍC ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU SE MUSÍ OD TRÉNUJÍCÍCH
PROFESIONÁLŮ DRŽET DVA METRY DALEKO a v daném čase a místě smí být
pouze jedna takováto skupinka profesionálů A NESMÍ BÝT PŘÍTOMNA
VEŘEJNOST.
Spolčování:
Z tohoto pohledu došlo k úlevě pro možnost svolání a konání orgánu spolku a pro
účast na spolkové činnosti tím způsobem, že zasedání se může zúčastnit max 10 osob,
musí být od sebe vzdáleni min 2 metry, musí mít roušky a na místě musí být
k dispozici dezinfekce rukou.
O právní úpravě platné od pondělí 27. 04. 2020 bude uveřejněna samostatná informace
– půjde o zprovoznění recepcí a golfových obchodů.
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