ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE
PRÁVNÍ KOMISE
celikovsky@pravnikomise.cz
Aktuální informace od 3. 12. 2020:
V souvislosti s trvajícím nouzovým stavem přijala vláda ČR dne 30. 11. 2020 usnesení č. 1262, kdy
tímto usnesením:
1. Zrušila usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1200, vyhlášené pod č. 476/2020 Sb.,
2. zrušila usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1201, vyhlášené pod č. 476/2020 Sb.,
3. s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod
vyhlásila nová pravidla, z jejichž obsahu uvádíme zejména:
Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.:
I. zakazuje
1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních
prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:
a) členů domácnosti,
b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost
nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
II. omezuje
3. provoz sportovišť tak, že:
a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají bez přítomnosti
diváků,
b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny
bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness centra) je
možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může být nejvýše 10
osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách,
kde to krizová opatření umožňují,
c) pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu
zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní
akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovní akce platí, že
i. pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo
1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
ii. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou
nastavena režimová opatření,
d) pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných sportovními
svazy a přípravy na ně platí, že
i. pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
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sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2
skupiny,
iii. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou
nastavena režimová opatření,
e) pro výkon rekreačního sportu platí, že
i. vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1
osoba na 15 m2,
ii. sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2
skupiny,
iii. pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou
nastavena režimová opatření,
ii.

11.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a
05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních),
zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků
sedících u jednoho stolu,
u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý
stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou
členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní prostory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují
potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 50 %
kapacity míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

16. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že
provozovatel dodržuje následující pravidla:
1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní
plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení
nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za
pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi
zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu
osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly
být využívány k pravidelné dezinfekci,
5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím
informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
v provozovně,
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6. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro
nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného
počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která
je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup,
včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za
prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře,
sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;
III. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a
provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště,
b) zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2, popř. jeho
antigenu,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry
(např. při nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;
IV. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém
státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže;
Dne 30. 11. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví pod č.j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN
mimořádné opatření, kterým jednak ruší předchozí mimořádné opatření, jednak:
1. Všem osobám s účinností od 3. 12. 2020 od 00:00 hod. do dovolání zakazuje pohyb a pobyt bez
ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa) a to zejména:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový
pokoj),
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na
stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2
metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
2. Shora uvedený zákaz se nevztahuje zejména na:
a) děti do dvou let věku,
n) 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,
t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně
nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
x) sportovce nebo cvičící osoby:
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− v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
− ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a
přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud
konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti,
Shrnutí dopadů do golfového prostředí:
V komentovaných opatřeních jsou nově používány pojmy: „tým“, „skupina“ a „sportovní
plocha“. Z hlediska aplikace uvedených předpisů do golfového prostředí máme za to, že v rámci
hry golfu pojmy tým a skupina splývají do, v golfovém prostředí používaného, termínu „flajt“,
přičemž v kontextu cílů komentovaných předpisů je pod pojem sportovní plocha třeba podřadit
termín „jamka“ (tedy prostor odpaliště, ferveje a jamkoviště hrané jamky).
1. Turnaje – do maximálního počtu 50 osob jsou turnaje povoleny s tím, že jsou maximálně
přípustné dva flajty na jamku.
2. Individuální hra – není omezena.
3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky není omezena, což ve smyslu pravidel golfu
znamená, že flajty mohou být čtyřčlenné.
4. Driving range – není omezení.
5. Trénování – není omezeno.
6. Roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné (čl. I. odst. 2. písm. x) MO MZDR)
7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – není omezeno.
8. WC, šatny, sprchy – jsou dle čl. II. odst. 3. písm. c) a písm. d) krizového opatření vlády
povoleny, a to i v rámci indoorů s tím, že provozovatel je povinen „nastavit režimová
opatření“. K tomuto je třeba podotknout, že KO vlády pojem „režimové opatření“ nikterak
nedefinuje, nicméně si lze pod tím představit určitý režim spočívající v regulaci množství
osob (omezení možnosti shlukování) a tím minimalizace rizik přenosu.
9. Indoory – jedná se o vnitřní sportoviště, kde je podle krizového opatření vlády sportování
povoleno za zachování limitu max. 10 osob, avšak s tím, že mimořádné opatření MZČR
nařizuje ve vnitřních sportovištích používání roušek. Výjimku z nošení roušek
v indoorech mají bohužel pouze ty osoby, které se sportovní činnosti věnují „… v rámci
výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti“. V našem případě, i
s ohledem na obsah důvodové zprávy, je třeba toto ustanovení vykládat tak, že roušky
v indoorech „při hře či tréninku“ nebudou muset mít pouze profesionálové a jejich trenéři –
tedy uvedená výjimka se již nevztahuje na profesionálního trenéra trénujícího
neprofesionála. Důvodová zpráva toto opatření pojímá tak, že roušky ve vnitřních
prostorách musí mít vždy všichni s tím, že ve výjimečných případech jsou výslovně
povoleny výjimky. Takovouto odůvodněnou výjimkou jsou situace, kdy pro sportovce je
sportování výkonem jeho povolání, přičemž trvání na nošení roušky při výkonu fyzicky
náročného povolání by bylo příliš omezující a zatěžující.
10. Hotel – není omezeno.
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11. Restaurace – platí omezení dle čl. II. odst. 11. krizového opatření vlády (omezení provozní
doby, omezení kapacity, rozestupy, bez internetu).
12. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – platí omezení dle čl. II. odst. 16. krizového
opatření vlády pro provozovny maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb
(jeden zákazník na 15 m2 prodejní plochy, rozestupy 2 m, fronty, dezinfekce, informační
cedule, větrání atd.).
13. Spolková činnost – ustanovení čl. I. odst. 1. krizového opatření vlády zakazuje hromadné
akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve
vnějších prostorech. Vzhledem k tomu, že si v současné době lze jen obtížně představit
konání členské schůze klubu o počtu max 50 osob ve venkovním prostředí, lze shrnout, že
za současné situace nelze podobné hromadné akce konat.

V Praze dne 1. prosince 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda

Přílohy:

Usnesení vlády ČR č. č. 1262 ze dne 30. 11. 2020 – přijetí krizového opatření platného
od 3. prosince 2020 od 00:00 do 12. prosince 2020 do 23:59 hod,
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020, č.j. MZDR
15757/2020-42/MIN/KAN – nošení ochranných prostředků dýchacích cest
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