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Aktuální informace o mimořádných opatřeních platných od 10. 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 následující mimořádné opatření:
Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. 9. 2020 s účinností od 10. 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 všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový
pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz
vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
b) v prostředcích veřejné dopravy.
Celé znění Mimořádného opatření je v příloze, přičemž doporučujeme jeho důkladné prostudování.
Výjimky ze zákazu jsou výslovně citovány v bodu I. odst. 2 Mimořádného opatření, přičemž pro
golfové resorty je třeba upozornit zejména na výjimky, podle kterých se zákaz nevztahuje na:
n)

q)

t)
x)

„Zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby“. Zde lze konstatovat, že do této množiny budou zajisté spadat
administrativní pracovníci pracující v kanceláři, ale i jiní pracovníci se samostatným
pracovištěm tedy například recepční, kuchař v kuchyni, pokojská při úklidu pokoje apod.
v době, kdy ve vzdálenosti 2 m není jiná osoba.
„Osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu.“ Tedy například školitelé, či trenéři při teoretickém výkladu ve formě
odborného přednesu bez kontaktu.
„Zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů“.
„Sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.“.

Shrnutí dopadů do golfového prostředí:
Ve vnitřních prostorách staveb (tedy golfového resortu – restaurace, klubovna, indoor, WC, chodby,
půjčovny, recepce, pro shop atd.) musí mít všichni návštěvníci nasazenu ochrannou roušku.
Povinnost mít roušku ve vnitřních prostorách staveb neplatí pro:
• zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,
• pro místo ubytování, např. pro hotelový pokoj,
• pro sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.

V Praze dne 10. září 2020
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda
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