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Aktuální výkladové stanovisko k uvolnění režimu na venkovních sportovištích 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví dne 6. dubna 2020, vydalo Mimořádné opatření 

Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15190/2020-4, kterým s účinností ode dne 7. 

dubna 2020 od 00:00 hod do konce nouzového stavu, uvolnilo sportování na 

venkovních sportovištích.  

 

K dané problematice se ze strany sportovních svazů i sportující veřejnosti na MZ 

množily dotazy na aplikaci těchto nových podmínek. 

 

Národní sportovní agentura tedy ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví vydaly 

„Výkladové stanovisko“, jehož text rozeslaly médiím a následně korigovaly tak, že 

výslovně zakázaly konání turnajů.    

 

Obsah Výkladového stanoviska se nijak neliší od dřívějšího výkladu Právní 

komise ČGF, takže pro golfové resorty nadále platí výklad ze dne 7. 4. 2020. 

 

Nad rámec dříve uvedeného je třeba uvést, že byla široce diskutována otázka 

„placených tréninků“ a členů domácnosti. 

 

Dne 7. 4. 2020 PGA C uvedla, že k jejich dotazu MZ dne 7. 4. 2020 sdělilo, že 

trenérská činnost je v golfových areálech zakázána.  

 

Dne 8. 4. 2020 PGA C uvedla, že 8. 4. 2020 obdrželi informaci od náměstka MZ pro 

legislativu o tom, že za dodržení obecných podmínek (dvě osoby, dva metry, roušky, 

inkaso mimo vnitřní prostory, atd) „… považuji prodej a poskytování služeb trenérů 

golfu za dovolené“. 

 

Pokud jde o členy domácnosti, lze na základě Výkladového stanoviska uzavřít, že i při 

golfové hře může být skupinka hráčů vícečetná, jde-li o členy domácnosti. 

 

Použitý pojem „domácnost“ je z hlediska právní definice diskutabilní, ve stručnosti lze 

sdělit, že jde o spolu žijící rodiče a děti. Bude-li prokázáno, že společně s rodiči a 

dětmi žijí i prarodiče, lze mít za to, že budou spadat taktéž do této množiny. 
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Shrnutí: 

 

Provozování golfové hry a nácviku golfové hry na driving range není zakázáno, je 

však třeba dodržovat veškeré zákazy a nařízení, zejména: 

 

• skupiny hráčů na hřišti i trénujících na DR mohou být maximálně 

dvoučlenné, s výjimkou členů domácnosti 

• za všech okolností musí dvoučlenné skupinky dodržovat dvoumetrový 

odstup 

• nemá-li sportovec na hřišti nebo trénující na DR v okruhu dvou metrů 

žádnou osobu, není povinen mít roušku 

• prodej hracích fee kromě bezkontaktního způsobu lze realizovat „přes 

okénko“ 

• WC lze mít otevřené za podmínky zajištění odstupu osob na minimální 

vzdálenost dvou metrů – toto se týká zejména vnitřních WC, kam osoba 

musí projít vnitřním prostorem (např. recepcí) – tedy zajistit odstup osob 

při vzájemném míjení 

• na WC musí být dezinfekční prostředky 

• zajistit pravidelnou dezinfekci předmětů, kterých se osoby často dotýkají 

(praporkové tyče, hrábě, košíky na míče na DR, vozíky atd) – nejsnadnější 

řešení je z hřiště zcela odstranit praporkové tyče a hrábě z bankrů a 

nevyměňovat si score cards (viz úprava pravidel rozeslaná STK ČGF 8. 4. 

2020) 

• regulovat „shromažďování“ na skupinky max dvou osob (s výjimkou členů 

domácnosti) – např. čekající na startu, čekající na uvolnění místa na DR 

atd. 

• prodej občerstvení či pokrmů výhradně „přes okénko“ bez umožnění 

konzumace na místě (žádné stoly a židle u okénka) 

 

Zjednodušeně lze říct, že provoz golfových areálů pro hru golfu a trénování na 

DR musí probíhat na principu skupinek dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, 

za dodržení pravidla odstupu skupinek dva metry. 

 

 

 

V Praze dne 9. dubna 2020 

 

 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. 

předseda 

 


