ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE
PRÁVNÍ KOMISE
celikovsky@pravnikomise.cz
Aktuální informace ohledně změn vyhlášených od 18. 12. 2020
V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací na území ČR vláda České republiky přijala
dne 14. 12. 2020 usnesení č. 1332, kterým přijala krizové opatření ohledně omezení poskytování
služeb a téhož dne také usnesení č. 1334, kterým přijala krizové opatření ohledně zákazu a omezení
volného pohybu osob.
Obě krizová opatření ve své podstatě modifikovaným způsobem navrací Českou republiku do
čtvrtého stupně protiepidemiologického systému, tzv. PES s tím, že jsou platná od 18. 12. 2020 od
00:00 do dne 23. 12. 2020 do 23:59 hod.
Z hlediska dopadů do golfového prostředí je třeba především připomenout, že je opět zakázán volný
pohyb osob tak, jak ho známe z dřívějška s tím, že opět platí dříve známé výjimky, zejména tedy to,
že je zde dána výjimka ze zákazu volného pohybu osob od 05:00 do 22:59 za účelem „cest za
účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích.“ (čl. II. odst. 8.
KO č. 1334).
Krizové opatření č. 1332 potom např. zakazuje:
• přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (restaurace, hospody, bary) (čl. I.
odst. 1),
• provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová
opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, 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
sportovních akcí, které nejsou zakázány (čl. I. odst. 2. písm. g),
• provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na
činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou
zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na
vyučování (čl. I. odst. 2. písm. k),
• poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb (čl. I. odst. 3.)
o osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
o osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády,
• pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít
alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb (čl. I. odst. 4.),
Dále krizové opatření č. 1332 potom např. omezuje:
• provozy hotelových restaurací v rámci přítomnosti hotelových hostů (jako hoteloví hosté
mohou být však výhradně osoby dle čl. I. odst. 3. – tedy služební cesty) (čl. II. odst. 1.),
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• provoz okének – rozestupy 2 metry (čl. II. odst. 2),
• provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb – jeden
zákazník na 15 m2, rozestupy 2 metry, řízení front, dezinfekce, cirkulace vzduchu (čl. II.
odst. 8.).

Dopady do golfového prostředí:
1. Turnaje – zakázány.
2. Individuální hra – není omezena.
3. Počet osob ve flajtu – velikost skupinky je omezena na maximálně 6 osob, což ve smyslu
pravidel golfu znamená, že flajty mohou být čtyřčlenné.
4. Driving range – platí omezení skupinek 6 osob.
5. Trénování – platí omezení skupinek 6 osob (např. trenér + 5 osob).
6. Roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné.
7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno.
8. WC – povoleno, je třeba dodržovat 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. Šatny, sprchy – zakázáno.
10. Indoory – zakázáno.
11. Hotel – omezeno na služební cesty.
12. Restaurace – pouze hotelové restaurace.
13. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – platí omezení 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.).
14. Spolková činnost – platí omezení 6 osob, a navíc zákaz volného pohybu osob, přičemž
zasedání orgánů spolku nelze podřadit pod vyjmenované výjimky ze zákazu volného pohybu
osob.

V Praze dne 17. prosince 2020

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda

Přílohy:

Usnesení vlády ČR č. 1332 ze dne 14. 12. 2020 – poskytování služeb
Usnesení vlády ČR č. 1334 ze dne 14. 12. 2020 – omezení pohybu osob
Matice opatření PES pro sport
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