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ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE 

PRÁVNÍ KOMISE 
celikovsky@pravnikomise.cz 

 

Aktuální informace k provozování a hraní golfu od 26. 04. 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 dne 23. 4. 2012 Mimořádné opatření, č. j.: MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN, kterým 

vymezilo epidemiologické podmínky pro období ode dne 26. dubna 2021 od 00:00 hod. do 

odvolání tohoto mimořádného opatření.  

 

Veřejnosti zajisté nezůstalo skryto, že Nejvyšší správní soud dne 23. 04. 2021 svým 

rozsudkem sp. zn. 6 Ao11/2021 s účinností ke dni vyhlášení shora citovaného opatření 

zrušil do té doby platná opatření, takže Ministerstvo zdravotnictví a Vláda ČR byly nuceny 

reagovat – reakcí je tedy vydání shora uvedeného nového Mimořádného opatření. 

 

Z pohledu dopadu do golfového prostředí prakticky nedochází ke změnám ve způsobu 

golfové hry a její organizace, zásadní je změna ohledně voleb. 

 

Předně je třeba zdůraznit, že dochází k posílení výkladu ohledně definice toho, co lze 

považovat za "jiné veřejné či soukromé akce" (viz dříve široce diskutovaný čl. I bod 16), na 

které se vztahuje zákaz nad počet 2 osob. Podle důvodové zprávy, která vychází z 

aktuálního rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. dubna 2021 sp. zn. 6 Ao 

11/2021, se soukromou nebo veřejnou akcí rozumí organizovaná činnost nebo společenská 

událost pořádaná za určitým účelem a zaměřená k určitému cíli. Zákaz konání veřejných 

nebo soukromých akcí nedopadá na situace, jako je návštěva rodičů či sourozenců nežijících 

ve společné domácnosti, neboť je nelze pokládat za organizované (či konané nebo 

pořádané) podniky, a to ani tehdy, když se v souladu se společenskými konvencemi na 

takové návštěvě účastníci domluví, jsou na ni pozváni, pozvou se sami či ji jen předem 

ohlásí. 

 

Jinými slovy i nadále platí, že turnaje nelze organizovat a ani nelze vypisovat startovní 

časy pro více než dvě osoby – tedy flajty po dvou. 

 

Nově došlo k rozšíření zákazu dětských kroužků i o děti do 6let věku. 

 

Dále je pro spolkovou činnost významná změna v podmínkách v konání a organizaci 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, 
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b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje následující stanovené 

podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor: 

• osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost 

viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

• osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

• 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 

• 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 RTPCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, 

neumožní vstup do vnitřních prostor. 

 

V praxi to tedy znamená, že za splnění shora uvedených podmínek lze nově konat volby a 

zasedání orgánů i v počtu vyšším, než je 50 osob. 

 

 

Dopady do golfového prostředí: 

1. Turnaje – organizování kumulace osob nad 2 osoby je zakázáno. 

2. Individuální hra – 2 osoby (rozestupy.) 

3. Počet osob ve flajtu – 2 osoby (rozestupy). 

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

metry. 

5. Trénování – totéž jako u driving range či individuální hry.  

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

dodržovat rozestupy 2 m. 

7. Zájmové kroužky golfu dětských skupin – zakázáno, nově i pro děti mladší 6let. 

8. 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 by mělo být při nastavení režimových 

opatření tolerováno. 

9. Šatny, sprchy – zakázáno.  

10. Indoory – zakázáno. 

11. Hotel – omezeno na služební cesty, resp. podle uvedených výjimek, pozor na 

povinnost ubytovatele vyžádat si a po celou dobu uchovávat prokázání oprávněnosti 

účelu pobytu. 

12. Restaurace – pouze hotelové restaurace pro ubytované v rámci definovaných výjimek. 

13. Golfová recepce, golf shop, odbavení hráčů – veškeré prodeje a činnosti v 

provozovnách jsou zakázány. K otázce inkasování plateb za fee je tedy třeba 

přistupovat tak, že jde o zakázanou činnost (obzvláště, kdyby inkaso probíhalo ve 

vnitřních prostorách sportoviště). V případě dálkového odbavení spojeného s platbou 
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fee by při extenzivním výkladu ze strany kontrolních orgánů mohly nastat nejasnosti, 

v případě prodeje fee přímo na místě je tedy pravděpodobnost problémů vyšší, naopak 

při odbavení neplatícího sportovce – typicky člena klubu – je vše v pořádku, při 

prodeje občerstvení z prodejního okénka hlídat rozestupy 2 metry.  

14. Spolková činnost – bylo přijato speciální ustanovení, které umožňuje konání voleb a 

zasedání orgánu spolku s tím, že jsou přesně stanoveny podmínky (rozestupy, testy, 

certifikát o očkování, prodělané onemocnění COVID 19). 

15. 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 24. dubna 2021 

 

 

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M. 

předseda 

 

 

 

 

Přílohy: 

Mimořádné opatření č. j.:  

MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN ze dne 23. 4. 2021 omezující maloobchod a služby  

 


