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Aktuální informace o mimořádných opatřeních platných od 1. 9. 2020 do odvolání 

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařídil postupem podle § 69 

odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci 

nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem 

SARSCoV-2 řadu mimořádných opatření dvěma, pro golfové prostředí nejdůležitějšími, 

kterými jsou: 

 

1. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN ze dne 24. 8. 2020 

s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, které zakazuje nebo omezuje slavnosti, 

divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že se 

mimo jiné výslovně zakazují sportovní akce konající se převážně ve venkovních 

prostorách s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob, respektive 500 osob, koná-li 

se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to s výjimkami (například): 

 

• na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion, 

veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas 

1 000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, 

koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z 

oddělených (lze i mobilní zábranou, např. přenosným plotem) sektorech areálu s 

tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů, z nichž každý 

má svůj vstup z venkovních prostor nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a 

výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu 

shlukování osob; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 2 

metry; 

• na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech s maximální možnou 

kapacitou objektu větší než 5 000 osob (sportovní stadion, koncertní sál apod.), 

při nichž nejméně 70 % účastníků sedí na sedadlech; v případě těchto akcí se 

zakazuje účast přesahující ve stejný čas 1 000 osob, koná-li se akce převážně ve 

venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních 

prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou, např. 

přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen nejvýše do 

deseti oddělených sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor 

nebo jsou vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, 

aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob; odstup mezi osobami v 

sousedních sektorech musí být alespoň 2 metry; v případě venkovních prostor 

osazených sedadly (např. hlediště sportovního stadionu) se omezuje sezení tak, že 

je obsazena nejvýše jedna polovina sedadel a to tak, že účastníci hromadné akce 
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sedí jen v každé druhé řadě; v případě, že je některý ze sektorů vymezen pro stání, 

zakazuje se jeho obsazení účastníky z více než 50 % jeho maximální kapacity, 

zároveň nesmí být překročen výše uvedený maximální počet účastníků v sektoru, 

 

Současně s tím se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest 

(nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání 

šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených shora s účastí přesahující ve 

stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb. Tento zákaz se 

nevztahuje na (například): 

 

• sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. 

 

 

2. Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24. 8. 2020 

s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných 

prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál 

nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve vnitřních prostorách staveb, a to: 

 

a) ve vnitřních prostorech staveb: 

• které jsou místnostmi, ve kterých vykonávají svoji činnost orgány veřejné 

moci a správní orgány, určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy 

slouží pro tento účel, 

• které jsou zdravotnickým zařízením (prostory určené pro poskytování 

zdravotních služeb), 

• které jsou zařízením sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, 

domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a 

domovy se zvláštním režimem, a zařízením poskytujícím odlehčovací 

sociální služby v pobytové formě, 

• které jsou volebními místnostmi podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 

do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 130/2000 Sb., o 

volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v době, kdy slouží pro tento účel, 

b) v prostředcích veřejné dopravy. 

 

 

Celé znění Mimořádných opatření je v příloze, přičemž doporučujeme jejich důkladné 

prostudování. 

 

Shrnutí dopadů do golfového prostředí: 

 

1. Mimořádné opatření týkající se zákazu nebo omezení hromadných (sportovních) akcí 

nikterak neomezuje hráče golfu v rámci jejich golfové hry (tedy individuální, 

hromadné, soutěžní, nesoutěžní, tréninku na Driving range, při komerčním 

turnaji či jakkoliv jinak).  
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2. V případě, že by se ve stejný čas ve vnitřních prostorách staveb (tedy golfového 

resortu) shromáždilo množství osob, překračující počet 100 (a méně než 500) za 

účelem např. zahájení turnaje či jeho závěrečné ceremonie, členské schůze klubu 

nebo konference, musí všichni nasadit ochrannou roušku. 

 

V případech golfových turnajů s vyšší účastí se tedy doporučuje ceremoniály situovat 

do venkovního prostředí. Pro pořádek uvádíme, že stravování v restauraci nijak 

omezeno (a to ani rouškami) není. 

 

3. Mimořádné opatření týkající se obecné povinnosti nošení roušek, nemá žádný dopad 

do provozu golfových resortů.  

 

 

V Praze dne 25. srpna 2020 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. 

předseda 

 

 

 

 

Přílohy: 

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 20588/2020-14/MIN/KAN (Veřejné akce) 

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN (Roušky) 


