ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE
PRÁVNÍ KOMISE
celikovsky@pravnikomise.cz
Aktuální informace ke změně provozování a hraní golfu od 8. 6. 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 postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.
a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 nové mimořádné opatření, účinné od
8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání.
V zásadě jde o to, že se sjednotily požadavky na prokazování „bezinfekčnosti“ (viz. níže) a dále bylo
přistoupeno k poměrně zásadnímu sjednocení, spočívají v tom, že nově je jednoznačně definováno, že
na všech akcích MUSÍ organizátor kontrolovat splnění podmínek bezinfekčnosti, účastník se MUSÍ
prokázat splněním a organizátor akce v případě, že návštěvník nesplní či neprokáže bezinfekčnost
NESMÍ takovému účastníkovi účast umožnit. Velmi důležitou změnou je, že se nově uznávají i testy u
zaměstnavatelů, ze škol nebo samotesty na místě akce.
Z logiky věci shora uvedené neplatí u neorganizovaných účastí, tedy např. v restauracích, kde je úprava
aktuálně nově řešena tak, že je stanoveno, že zákazník má zakázaný vstup do vnitřních (restaurace) i vnějších
prostor (zahrádka) provozovny, vykazuje-li známky onemocnění anebo není-li schopen prokázat
bezinfekčnost. Není stanovena žádná povinnost provozovateli restaurace cokoli kontrolovat. Pozor – tedy
provozovatel restaurace nejenom NEMUSÍ, ale také NENÍ OPRÁVNĚN kontrolovat bezinfekčnost.
Další změnou – velmi příjemnou – je další navýšení skupin počtu osob, v rámci golfové hry to již znamená
konec jakékoli limitace, neboť ve vnitřních prostorách (indoory) je nyní možné najednou až 200 osob a ve
venkovních prostorách (golfové hřiště) až 500 osob najednou (pozor na rozestupy).
Dětské skupiny do 18 let se taktéž navýšily, nyní na až 200 osob ve vnitřních prostorách a 500 ve
venkovních prostorách.
Při sportovní přípravě profesionálních sportovců a sportovní přípravě amatérských sportovců organizované
sportovními svazy se kontroluje a prokazuje jedenkrát za 7 dní, přičemž při sportovní přípravě amatérských
sportovců platí limit max 30 osob ve skupině.
Bezinfekčnost:
Nově definované podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na
hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno 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
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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, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví 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 a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním
výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp.
čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Roušky:
Došlo ke zrušení dřívějšího MO a dle nového MO MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 je
sjednoceno používání ochranných prostředků – tedy respirátory anebo jiné obdobné prostředky splňující
alespoň 94 % dle příslušných norem. Povinnost nošení neplatí pro sportovce nebo cvičící osoby v době
tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v
rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci
soutěží organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi.

Dopady do golfového prostředí:
1. Turnaje – povoleno až 500 osob – při rozestupech nemusí být roušky, všichni musí prokázat
splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno
splnění podmínek zkontrolovat, hráči je nařízeno splnění podmínek prokázat a v případě
nesplnění či neprokázání nesmí provozovatel umožnit účast na turnaji. Není stanovena
povinnost uchovávat prokázání splnění podmínek.
2. Individuální hra – bez omezení (rozestupy, bez roušek).
3. Počet osob ve flajtu – 4 osoby (rozestupy), při individuální hře není třeba prokazovat
zdravotní způsobilost (bezinfekčnost).
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 omezení, nad tento
počet prokazování bezinfekčnosti trenérovi, max. 30 osob ve skupině.
6. Sportovní příprava organizovaná sportovními svazy – jsou povoleny tréninky organizované
členskými subjekty ČGF (Kluby i Přidružené kluby), které zajišťují sportovní přípravu do 30
osob ve skupině (15 m2 na osobu), vždy s prokázáním bezinfekčnosti. Subjekt organizující
sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby
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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, v němž probíhala sportovní příprava.
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 (200 osob) i venku (500
osob), provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce je nařízeno vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v
rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí
aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase
poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne
poskytnutí služby. Všichni musí prokázat splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají
klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek zkontrolovat, účastníku je
nařízeno splnění podmínek prokázat a v případě nesplnění či neprokázání nesmí
provozovatel umožnit účast, prokázání se kontroluje jedenkrát za 7 dní. Do počtu 10 osob
není kromě klinických příznaků potřeba bezinfekčnost prokazovat ani kontrolovat.
9. WC – povoleno.
10. Šatny, sprchy – povoleno, platí ale limit 15 m2 a všichni musí prokázat splnění podmínek
(bezinfekčnost) a že nemají klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek
zkontrolovat, osobám je nařízeno splnění podmínek prokázat a v případě nesplnění či
neprokázání nesmí provozovatel osobu vpustit, je nařízena cirkulace vzduchu.
11. Indoory – povoleno, platí pouze omezení dané poměrem plochy na počet osob (15 m2 na
osobu) a splnění podmínky bezinfekčnosti, rozestupů a cirkulace vzduchu.
12. Hotel – povoleno, ubytovaní musí prokázat splnění podmínek (bezinfekčnost) a že nemají
klinické příznaky. Provozovateli je nařízeno splnění podmínek zkontrolovat, zákazníkovi je
nařízeno splnění podmínek prokázat a v případě nesplnění či neprokázání nesmí
provozovatel ubytování poskytnout, po uplynutí 7 dnů se musí prokazovat znovu. 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 nesmí vstoupit nejsou-li schopni prokázat
bezinfekčnost, platí zákaz bufetové samoobsluhy s výjimkou jednorázově balených potravin,
provozovatel nic nekontroluje.
14. Zahrádky – povoleno, platí režimová opatření (rozestupy atd).
15. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – povoleno, 15 m2, 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, bezinfekčnost).
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 8. června 2021
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda

Mgr. et Bc. Pavel Vidura

Přílohy:
Mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021
Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7. 6. 2021
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