ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE
PRÁVNÍ KOMISE
celikovsky@pravnikomise.cz
Aktuální informace ke změně provozování a hraní golfu od 17. 05. 2021
Ministerstvo zdravotnictví ČR zrychluje v rozvolňování 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, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o
mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících
zákonů vydalo nové mimořádné opatření, které je z pohledu golfového prostředí zásadní a
průlomové.
Od 17. května 2021 od 00:00 hod tak dochází ke stavu, na jehož základě lze provozovat golfovou
hru v rozsahu a způsobem, který z hlediska obecné logiky epidemiologických rizik již není tak
nepochopitelný a diskriminační.
Zásadní změna oproti stávajícímu stavu spočívá v tom, že nově již lze organizovat golfovou
hru (tedy například vypisovat turnaje) v počtu až 50 osob, přičemž omezení skupiny hráčů je
již přísnější dle pravidel golfu (resp. provozním řádem hřiště), tedy flajty po čtyřech.
Dochází také k uvolnění sportovních a jiných akcí do vnitřních prostor pro nejvýše 10 osob – toto je
zásadní pro provoz indoorů či jinou přípravu.
Nové mimořádné opatření sice nařizuje při těchto aktivitách po celou dobu používání ochranných
prostředků, avšak pro sportování platí výjimka, takže při dodržení rozestupu 2 metry, není
používání ochranných prostředků potřeba.
Další změnou je spuštění provozu zahrádek, kdy v rámci této změny jsou stanovena přesná kritéria
– jde však o podmínky, které již známe z minulého roku a nejsou tedy nikterak překvapivé (4
zákazníci u stolu, odstupy mezi zákazníky 1,5 metru, stejná vzdálenost od kolemjdoucích a splnění
zdravotních podmínek – testování, prodělání, očkování).
Ve vnitřních prostorách restaurací, kde je povolen provoz – tedy ubytovaní hosté hotelů,
zaměstnanecké stravování či školní jídelny jsou rovněž upřesněny podmínky (4 zákazníci u stolu,
odstupy mezi zákazníky 1,5 metru, omezení celkového počtu zákazníků).
Ve smyslu v mimořádném opatření používané terminologie, je bezpodmínečně nutné rozlišovat
pojmy:
- sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy – čl. I.
odst. 15. písm. e) MO
o max 10 osob uvnitř – 15 m2 na osobu, maximálně ve dvojicích, prokázání splnění
podmínek (testování, očkování, prodělání), vede se evidence identifikace účastníků
po dobu 30 dnů
o max 30 osob venku – 15 m2 na osobu, prokázání splnění podmínek (testování,
očkování, prodělání), vede se evidence identifikace účastníků po dobu 30 dnů
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sportovní a jim podobné akce a jiná shromáždění – úvodní text čl. I. odst. 15. MO
o do počtu 2 osob uvnitř/venku – není potřeba nic prokazovat
o max 10 osob uvnitř – prokázání splnění podmínek (testování, očkování, prodělání)
o max 50 osob venku – prokázání splnění podmínek (testování, očkování, prodělání),
NENÍ NUTNO VÉST EVIDENCI

Celé Mimořádné opatření je pojato jako výčtové, omezující vyjmenované činnosti či provozovny.
V této souvislosti je třeba upozornit na to, že venkovní sportoviště jsou výslovně zmíněna
v ustanovení čl. I. odst. 4 písm. c) a to tak, že pokud se jedná o venkovní sportoviště, je pouze
zakázáno používání vnitřních prostor sportovišť (pod která nezařazujeme WC), avšak nikterak jinak
se v celém MO o omezení činnosti venkovních sportovišť nehovoří.
Sport, či sportování je tedy ve venkovních prostorách omezováno prostřednictvím odvozených
opatření, tedy stanovením podmínek, za kterých se mohou osoby shlukovat, přičemž ve venkovním
prostředí nově platí omezení 30/50 osob za dodržování jiných podmínek (rozestupy, ochrana
dýchacích cest, dostatečná plocha, testování, očkování atd). Za nepříliš logický lze považovat
princip, podle kterého neorganizovaní jedinci mohou být ve skupinkách 50 osob, kdežto
„disciplinovaní“ sportovci toliko 30 osob. Právní komisi ČGF, která je v přímé komunikaci
s Národní sportovní agenturou a dalšími subjekty ze sportovního prostředí, bylo vysvětleno, že na
sportovce v rámci sportovní přípravy organizované svazy, jsou kladeny vyšší nároky (tedy přísnější
opatření), neboť na rozdíl od „rekreačního“ sportování dochází u těchto sportovců k vyššímu
nasazení, intenzivnějšímu tréninku atd., což s sebou nese vyšší riziko přenosu nákazy kapénkami.
Právě z těchto důvodů je tedy na cokoliv, co by mělo charakter „přípravy sportovců“ třeba pohlížet
s velkou opatrností, neboť v případě golfové hry je žádoucí, aby mohla probíhat ve formátu 50 a
nikoliv 30.
Pozornému čtenáři se v dané souvislosti nabízí výklad, podle kterého de facto golfová hra již není
omezena vůbec, neboť „skupinkou v daném čase a místě“ je vždy pouze flajt, který se ale neustále
posouvá v prostotu, takže vlastně nikdy nedojde ani náznakem k přiblížení se maximálnímu
omezení – lhostejno zda 30 nebo 50 osob. Jsme toho názoru, že není vhodné ihned vypisovat
turnaje bez omezení počtu hráčů, na druhé straně několik po sobě jdoucích turnajů do 50 osob
(hráči se ale u klubovny před i po hře neshromažďují atd.) současná opatření neporušuje.
Podle výkladu právní komise ČGF lze zjednodušeně rozdíly mezi shora citovanými ustanoveními
shrnout takto:
- příprava = trénink organizovaný ČGF, např. tréninky v rámci Tréninkového systému ČGF,
tréninková hra tréninkových skupin ČGF na hřišti apod. – pouze venku a maximálně do 30
osob, 15 m2 na osobu, vše je třeba prokazovat a evidovat po dobu 30 dnů,
- vše ostatní – uvnitř 10 osob, venku maximálně 50 osob, flajty po 4, organizování hry, a to
jak formou stavění startovních časů, tak sestavování startovních listin v rámci turnajů do 50
osob – není omezeno, a není uložena povinnost vést evidenci.
V souvislosti s tím, že ve formátu, kdy nejde o přípravu v rámci ČGF a není třeba vést
evidenci je na místě upozornit, že ČGF, resp. golfové prostředí takové evidence ve skutečnosti
vede v rámci např TeeTime.
Opakujeme ale, že musí být prokázáno splnění zdravotních podmínek (testování, očkování,
prodělání nemoci).
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Omezení maloobchodu a služeb ze dne 14. 5. 2021 č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN
I. S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání se:
1. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že
a) se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace,
hospody a bary), s výjimkou:
i) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování
poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
ii) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání,
iii) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.,
iv) venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen „zahrádka“), a to pouze v
čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje využití toalet ve
vnitřních prostorách provozovny;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny
rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej
zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 22:00 hod. a
05:59 hod.,
b) provozovatelé provozovny stravovacích služeb, v jejímž případě není zakázána přítomnost
veřejnosti v prostorách provozovny podle písmene a), musí dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve
vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen
písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti
kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí dělí pevná bariéra
bránící šíření kapének z dýchacích cest,
v) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5
metru, včetně čekací zóny provozovny,
vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna
možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a
madel židlí po každém zákazníkovi,
vii) provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny
udržovali odstup alespoň 1,5 m od ostatních zákazníků,
viii) zákaz produkce živé hudby a tance,
c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je oprávněn vstoupit na zahrádku, je-li na místě
schopen:
i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
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antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním výsledkem,
4. omezuje
b) 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 tak, že
provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy
sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob
celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné
osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších 6 let
věku, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze
společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny,
sprchy apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro:
i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravu, 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,
c) provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve
vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:
i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to
mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravu, 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,
h) provoz 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, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně,
tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech
za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
iii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti
více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení
podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor
(šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich
kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od
kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením poskytování služeb:
1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19, nebo
2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
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určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného
zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému
vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,
5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb tak, že lze ubytovací
služby poskytnout pouze:

a) osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před
zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej
po celou dobu pobytu ubytované osoby,
b) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke
vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
d) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného
opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby,
a jejich nezbytnému doprovodu,
f) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,
6. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách tak, že se
zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které
nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a
autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
12. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a
provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. h) a vozidel taxislužby
nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje
následující pravidla:
a) 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,
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b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,
c) 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,
d) 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,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím
informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) 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,
15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž
dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše
2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob, koná-li se akce ve vnitřních
prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce
s přítomností více než 2 osob musí prokázat, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou
dobu akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání
ochranných prostředků dýchacích cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;
uvedené podmínky se nevztahují na:
e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze
organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) a mimo vnitřní
prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího připadá
alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních
prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede
evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,
příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po
dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; účastník sportovní přípravy, s výjimkou
dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
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iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole
nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo iv) podstoupí
preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní
podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní
výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených v bodě 4
písm. h),
17. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu
právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na
jednom místě více než 10 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu
I/18, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní,
neumožní vstup do vnitřních prostor,
18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na
hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.
Dopady do golfového prostředí:
1. Turnaje – do 50 osob ve stejném čase a místě povoleno – všichni prokazují zdravotní
způsobilost (testy, očkování atd.).
2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy.)
3. Počet osob ve flajtu bez prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 2 osoby
(rozestupy).
4. Počet osob ve flajtu při prokázání zdravotní způsobilosti (testy, očkování atd) – 4 osoby
(rozestupy).
5. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2 metry.
6. Trénování individuální – totéž jako u driving range či individuální hry – 2 osoby bez testů, 4
osoby s testováním.
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7. Trénování mládeže do 18 let v rámci výjimky – jsou povoleny tréninky organizované
členskými subjekty ČGF (Kluby i Přidružené kluby), které zajišťují sportovní přípravu
mládeže v rámci Tréninkového systému ČGF do maximálního počtu 30 osob, 15 m2 na
osobu. POZOR na povinnosti – čestné prohlášení rodiče nebo test a kontrola, zda dítě
nejeví klinické známky nemoci COVID 19 (od 6 do 18 let), tuto evidenci uchovávat 30 dní.
8. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat
rozestupy 2 m.
9. Zájmové kroužky golfu dětských skupin do 18 let (stojící mimo působnost ČGF) –
povoleno, uvnitř povoleno do počtu 3 + 1 s rouškami BEZ EVIDENCE, venku povoleno do
počtu 3 + 1 BEZ ROUŠEK A BEZ EVIDENCE, venku v počtu 5 až 30 osob celkem povoleno
s evidencí (od 6 do 18 let), evidenci uchovávat 30 dní (včetně údaje od kdy do kdy).
10. WC – výslovně jsou zakázány vnitřní prostory venkovních sportovišť, za takovou „vnitřní
prostoru“ však nelze považovat samostatné WC na drivingu či obdobné „zařízení“ na hřišti.
WC ve vnitřní části budovy, např. u recepce není omezeno.
11. Šatny, sprchy – zakázáno.
12. Indoory – do 10 osob s prokázáním testování atd povoleno.
13. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na povinnost
ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti účelu pobytu.
14. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek.
15. Zahrádky – povoleno, při dodržování podmínek.
16. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, hlídat si rozestupy, dezinfekci,
roušky a informovat zákazníky.
17. Spolková činnost – lze konat volby a zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny
podmínky (rozestupy, testy, certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19).
18. Golf v zahraničí – je třeba sledovat návratové povinnosti, které vyhlašuje Ministerstvo
zahraničí v závislosti na zemi, odkud se cestující vrací v době návratu.

V Praze dne 14. května 2021

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda

Mgr. et Bc. Pavel Vidura

Přílohy:
Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN ze dne 14. 5. 2021
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