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ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE 

PRÁVNÍ KOMISE 

celikovsky@pravnikomise.cz 

 

 
Aktuální informace ke změně provozování a hraní golfu od 31. 05. 2021  

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 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, podle kterého lze provozovat golfovou hru 

od 31. května 2021 od 00:00 hod. 

 

O tom, že v České republice je situace poněkud zvláštní a celkem nepřehledná, jsme informovali již dříve, 

stejně jako o tom, že lze očekávat, že Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví budou čím dále častěji 

napadána žalobami, kterým zřejmě bude Nejvyšší správní soud přitakat. 

 

Předvídané tedy nastalo a jsme v situaci, kdy, jak se zdá, MZ již seznalo, kde leží hranice možností legálního 

postupu a pokračuje tedy ve změně přístupu k restrikcím v oblasti společenského a veřejného života.    

 

Nejnovější Mimořádné opatření je z pohledu golfového prostředí opět vstřícnější a umožňuje opět v daleko 

větší míře provoz golfové hry a golfových hřišť a areálů. 

 

 

Restaurace – nově již lze provozovat s tím, že:  

 

Provozovatelé provozoven stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:  

 

i) provozovatel neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb 

osobám bez ochranného prostředku 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, s 

výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, 

které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,  

ii) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou 

zákazníků sedících u jednoho stolu,  

iii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl 

s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s 

výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,  

iv) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech provozovny míst 

k sezení pro osoby,  

v) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny 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, madel židlí po 

každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,  

vii) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených jednoporcových k 

přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou,  

viii) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,  
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ix) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě 

nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace 

vzduchu,  

x) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu, podle písmene b) 

u vstupu a v provozovně,  

 

Zákazník je oprávněn vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích služeb, 

nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a je-li, s výjimkou dítěte do 6 let věku, na místě 

schopen:  

i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu „bezinfekčnost“, 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 antigenu viru 

SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 

laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

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. 

 

 

Sportoviště: 

 

Vnitřní sportoviště (např indoory) 

Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro 

sportovní aktivitu, která je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické 

příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v 

bodu „bezinfekčnost“, a dále:  

i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,  

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě 

nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace 

vzduchu,  

 

Dětské kroužky 6 až 18 let: 

 

Lze provozovat zařízení nebo poskytovat služby za podmínky, že jde o  

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,  

ii) provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti 

nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19,  

iii) provoz zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), 

nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších 

prostorech, a osoby po celou dobu 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, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením 

Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato 

podmínka musí být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují 

rozestupy nejméně 2 metry; 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 nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19 a 

před zahájením poskytování služeb s výjimkou dítěte do 6 let věku:  

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu „bezinfekčnost“, nebo  

2) 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 
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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, resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, 

neumožní účast. 

 

 

Ubytovací zařízení: 

 

a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech je zajištěna možnost dezinfekce 

rukou a provozovatel zajistí pravidelnou dezinfekci dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, 

vypínače), 

b) poskytovatelé ubytovacích služeb umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných plochy (především 

kliky, zábradlí, madla, vypínače) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly 

být využívány k pravidelné dezinfekci, 

c) lze ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které nevykazují klinické 

příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku  

i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu „bezinfekčnost“, nebo 

ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly 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) 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; tyto osoby lze 

ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo 

na místě podstoupit 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, 

d) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených budovách: 

i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 

ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, 

jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky, i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování 

zprostředkoval územní samosprávný celek. 

 

Golfové obchody, recepce: 

 

Pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností 

v indoorech provozovatel musí dodržovat 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, 

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 
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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. 

 

Spolkové, sportovní, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění a jiné veřejné nebo soukromé 

akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě (tedy hra golfu vč. turnajů):  

 

Ve stejný čas je možná přítomnost nejvýše: 

 

10 osob nebo  

75 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech při dodržení následujících podmínek, nebo  

150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech při dodržení následujících podmínek, tedy:  

osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a v případě akce s přítomností 

více než 10 osob musí prokázat, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu 

„bezinfekčnost“, a po celou dobu akce 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, s 

výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které 

upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, není-li v mimořádném opatření stanoveno 

jinak;  

 

Dále: sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, lze organizovat ve 

vnitřních prostorech za podmínek uvedených shora v bodu „Sportoviště“ 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; subjekt organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní 

soutěže evidenci osob účastnících se sportovní soutěže 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 

soutěže; účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky 

onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní přípravy:  

i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu „bezinfekčnost“, 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  

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 
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kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, 

kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,  

 

Organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let jsou povoleny za podmínek uvedených v bodu 

„sportoviště – dětské kroužky“. 

 

Volby orgánů právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby v případě, že se jej účastní na 

jednom místě více než 10 osob: 

 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno 

sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor 

prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu „bezinfekčnost“, a provozovatel prokázání 

podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor, 

 

Bezinfekčnost: 

 

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních 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) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným 

subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je 

uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy 

onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o 

očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení 

vydal, že u očkování uplynulo:  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 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 180 dní. 

 

 

 

Dopady do golfového prostředí: 

 

1. Turnaje – do 150 osob ve stejném čase a místě povoleno – všichni prokazují zdravotní 

způsobilost (testy, očkování atd), při rozestupech nemusí být roušky. 

2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy, bez roušek). 

3. Počet osob ve flajtu – 4 osoby (rozestupy), při individuální hře není třeba prokazovat 

zdravotní způsobilost (testy, očkování atd) 

4. Driving range – individuální trénink bez omezení, neshlukovat se, rozestupy min. 2 metry. 

5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry – 10 osob bez testů, 150 osob s 

testy.  

6. Sportovní příprava organizovaná sportovními svazy – jsou povoleny tréninky organizované 

členskými subjekty ČGF (Kluby i Přidružené kluby), které zajišťují sportovní přípravu do 30 
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osob ve skupině (15 m2 na osobu), vždy s prokázáním testování. POZOR na povinnosti – 

čestné prohlášení hráče samého nebo rodiče nebo test a kontrola, zda osoba nejeví klinické 

známky nemoci COVID 19, tuto evidenci uchovávat 30 dní. 

7. Respirátory/roušky – při venkovní hře a trénování nejsou povinné, povinnost dodržovat 

rozestupy 2 m. 

8. Zájmové kroužky golfu dětských skupin do 18 let – povoleno, uvnitř i venku povoleno do 

počtu 10 BEZ ROUŠEK A BEZ EVIDENCE, venku v počtu 10 až 150 osob celkem povoleno 

s evidencí (od 6 do 18 let), evidenci uchovávat 30 dní (včetně údaje od kdy do kdy). 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. Při tréninku do 

10 dětí nemusí být ani evidence ani prokazování splnění podmínek. 

9. WC – povoleno 

10. Šatny, sprchy – povoleno, platí ale absolutní limit, který se vypočítá jako vnitřní plocha  

sportoviště určená pro sportovní aktivitu dělená 15 m2.  

11. Indoory – povoleno, platí pouze omezení dané poměrem plochy na počet osob (15 m2 na 

ososbu) a splnění podmínky bezinfekčnosti, rozestupů a cirkulace vzduchu.  

12. Hotel – povoleno, ubytovaní musí prokázat splnění podmínek (testování, očkování prodělání) 

a nemají klinické příznaky. Není stanovena povinnost ubytovatele uchovávat prokázání 

splnění podmínek. 

13. Restaurace – nově platí již pouze povinnost dodržování režimových opatření (rozestupy, 

počty osob u stolu, roušky atd), zákazníci jsou povinni prokázat bezinfekčnost, platí zákaz 

bufetové samoobsluhy s výjimkou jednorázově balených potravin. 

14. Zahrádky – povoleno, platí režimová opatření. 

15. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, hlídat si rozestupy, dezinfekci, 

roušky a informovat zákazníky. 

16. 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).  

17. 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 29. května 2021 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.     Mgr. et Bc. Pavel Vidura 

předseda 

 

 

Přílohy: 

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze dne 28. 5. 2021 


