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ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE 

PRÁVNÍ KOMISE 
celikovsky@aksmeral.cz 

 

 

Aktuální informace o mimořádných opatřeních v souvislosti s ukončením stavu 

nouze  

 

 

Dne 17. 5. 2020 dojde na území České republiky k ukončení nouzového stavu 

vyhlášeného dne 12. 3. 2020 jako usnesení vlády č. 194.  

 

Vzhledem k tomu, že v zemi stále přetrvává epidemiologické nebezpečí v souvislosti 

s výskytem koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, dochází ukončením 

nouzového stavu k přechodu regulace z režimu krizových opatření vlády ČR do 

režimu mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ČR podle zák. č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Ze shora uvedených důvodů tedy vláda svým usnesením č. 537 ze dne 11. května 2020 

vzala na vědomí pět nových mimořádných opatření, z nichž čtyři mají vazbu na práva 

a povinnosti subjektů provozujících činnost související s provozem golfových resortů, 

hřišť, prodejen a indoorů.  

 

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-

14/MIN/KAN, kterým se s účinností ode dne 12. května 2020 od 00:00 hod. do 

25. května 2020 do 00:00 hod. zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech 

místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) 

jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání 

šíření kapének, s definovanými výjimkami; 

 

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené usnesením vlády č. 

537 ze dne 11. 5. 2020, kterým se s účinností ode dne 25. května 2020 zakazuje 

všem osobám pohyb a pobyt na některých místech mimo bydliště bez 

ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, 

ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, s 

definovanými výjimkami; 

 

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené usnesením vlády č. 

537 ze dne 11. 5. 2020, kterým se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 

hod. do 25. května 2020 do 00:00 hod. zakazuje nebo omezuje konání 

hromadných akcí; 
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4. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, schválené usnesením vlády č. 

537 ze dne 11. 5. 2020, kterým se s účinností ode dne 18. května 2020 od 00:00 

hod. do 25. května 2020 do 00:00 hod. upravují podmínky provozu 

stravovacích služeb, provozu ubytovacích podniků, zakazují se další činnosti 

některým provozovatelům k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku; a 

omezuje se činnost v provozovnách, v nichž není zakázán provoz, tak, že jejich 

provozovatelé musí dodržovat stanovená pravidla. 

 

 

K jednotlivým mimořádným opatřením. 

 

Ad 1.  

Jde v podstatě pouze o rozšíření výjimek z povinnosti nošení roušek o studenty a další 

účastníky přijímacích řízení a o pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně 

nutnou pro poskytování zdravotní péče oproti Mimořádnému opatření ze dne 4. 5. 

2020, a to pouze do 25. 5. 2020.  

 

Pro golf tedy nemění nic. 

 

Ad 2. 

Od 25. 5. 2020 dochází k podstatné změně pojetí shora uvedené povinnosti nošení 

roušek, a to tak, že od uvedeného data se zákaz pohybu a pobytu bez ochranných 

prostředků vztahuje výhradně na  

a) vnitřní prostory staveb, mimo bydliště, 

b) prostředky veřejné dopravy, 

c) všude, kde jsou alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li 

se výlučně o členy domácnosti. 

 

Zákaz se nevztahuje na vyjmenované osoby a situace, kdy jejich rozsah je v podstatě 

shodný s předchozími výjimkami. 

 

Z hlediska celkového pojetí nošení roušek je podstatné, že zatímco dříve byl zákaz 

pohybu bez roušek obecný, tedy všude (s výjimkami), nově je pohyb bez ochranných 

prostředků zakázán POUZE za shora, pod písm. a) až c), uvedených situací.  

 

V zásadě tedy lze konstatovat, že od 25. 5. 2020 musí být rouška ve 

venkovních prostorách nasazena pouze v případě, že se dvě cizí osoby k sobě 

přiblíží na vzdálenost menší než 2 metry.  

 

Ad 3. 

V tomto případě se v souvislosti s ukončením nouzového stavu v současné době platné 

usnesení vlády č. 490 o omezení pohybu osob „překlápí“ v plném znění do podoby 

mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.  
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Z hlediska konání hromadných akcí se pro golf v tomto okamžiku sice nemění nic, 

přesto je však třeba upozornit na to, že v tomto mimořádném opatření je výslovně 

stanoveno, že jeho účinnost končí dne 25. května 2020.  

 

To ve své podstatě znamená, že vzhledem k epidemiologické situaci bude muset být 

v oblasti regulace shromažďování vydáno další mimořádné opatření, které nastaví 

podmínky konání hromadných akcí po 25. 05. 2020. Pro golf a celé sportovní prostředí 

jde o datum, které sledujeme s velkou pozorností, neboť se očekává navýšení 

současného limitu 100 osob. 

 

Ad 4. 

V souvislosti s ukončením nouzového stavu by oblast stravovacích a ubytovacích 

služeb od 18. 5. 2020 nebyla nijak regulována, proto je s účinností od 18. 5. 2020 do 

25. 5. 2020 upravena tímto mimořádným opatřením. 

 

Toto mimořádné opatření rovněž doslovně přejímá dřívější zákazy, proto se v tomto 

období pro provoz golfových restaurací či hotelů nemění nic.  

 

Co je však zásadní, je skutečnost, že v tomto mimořádném opatření je výslovně 

stanoveno, že jeho účinnost končí dne 25. 5. 2020 v 00:00, přičemž se s jeho 

prodloužením nepočítá.  

 

Znamená to, že nebudou-li v mezidobí vydány jiné zákazy či jiná opatření, od 

pondělí 25. 5. 2020 boudu moci znovu otevřít veškeré stravovací i veškeré 

ubytovací podniky.  

 

 

Spolkové akce 

Jak jsme informovali dříve, usnesení vlády č. 490 neobsahovalo derogační (zrušovací) 

klauzuli. Úřad vlády ČR k dotazu Právní komise ČGF potvrdil, že v tomto okamžiku 

platí, že členské schůze či jiná shromáždění ke spolkové činnosti mohou být konána za 

účasti maximálně 100 osob.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 12. května 2020 

 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. 

předseda 


