ČESKÁ GOLFOVÁ FEDERACE
PRÁVNÍ KOMISE
celikovsky@aksmeral.cz

Aktuální informace:
V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro
území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, byla
vyhlášena dvě nová krizová opatření.
1. Krizové opatření vlády ČR č. 1078 ze dne 21. října 2020 platné od 22. října 2020 od
06:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod
Tímto KO vláda zejména:
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k
výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob
příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání
nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání
odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení
pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
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b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních
rekreačních objektů a pobytu v nich,
9. cest za účelem vycestování z České republiky,
10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
11. cest zpět do místa svého bydliště;
II. nařizuje
1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
• členů domácnosti,
• zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
• osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
• osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je
tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
• dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských
zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to
je možné;
III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může
účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž
každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének;
IV.doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje
uvedené v kolektivní smlouvě,
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c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti
zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup
nejméně 2 metry (např. při nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt
se zákazníky;
V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienickoepidemiologické podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto
krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v
důležitém státním zájmu konat;
VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1021, vyhlášené pod č. 407/2020 Sb.

2. Krizové opatření vlády ČR č. 1079 ze dne 21. října 2020 platné od 22. října 2020 od
06:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod
Tímto KO vláda zejména:
I. zakazuje
1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou
prodejen, které jsou vyjmenovány (zde doporučujeme si pročíst přiložené krizové
opatření), avšak žádnou z výjimek nelze spojit s golfovým provozem.
2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace,
hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např.
zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a
sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích
zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to
pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej
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 20:00 hod. a
06:00 hod.,
4. dále:
− 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 tělocviku na prvním stupni základního
vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
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− provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén,
bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun,
solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb
poskytovatelem zdravotních služeb,
− 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,
5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
− osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti,
− osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
− cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním
povolením na území České republiky,
− osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
− osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným
celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění
kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních
služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
− osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
usnesení vlády,
6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2
tohoto usnesení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s
výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jednáli se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2
metry,
c) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou
alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech
zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,
d) 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,
e) zákaz produkce živé hudby a tance,
f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro
veřejnost,
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2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a
diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
Shrnutí dopadů do golfového prostředí:
1. Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.
2. Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem
pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě1 nebo parcích2 (čl. I. odst. 8. KO č.
1078). Máme tedy za to, že část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v
našem případě „golfiště“), vždy naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“. Zároveň,
pokud jde o KO č. 1079 je výslovně zakázán provoz a používání sportovišť ve
vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Tím, že
jsou výslovně zakázány vnitřní sportoviště a není nikde žádná zmínka o zákazu
venkovních sportovišť, s přihlédnutím k tomu, že je uveden zákaz provozu a
používání vnitřních prostor venkovních sportovišť, lze výkladem (za použití
argumentu a contrario) dojít k závěru, že na provoz venkovních sportovišť
zákaz necílí.
V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných
místech (kam je třeba zařadit venkovní sportoviště v přírodě – golfové hřiště) v
maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). V praxi to znamená, že
skupinka osob, které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry může být
vícečlenná, ale pouze v případě, že se jedná výhradně o členy domácnosti.
Pokud jde o počet osob ve flajtu – zde je třeba chápat, že termín „počet osob ve
flajtu“ je obvykle a běžně používán v souvislosti s organizací hry. To však od
nynějška nelze, neboť osoby se budou na hřištích vyskytovat výhradně v rámci
individuálního pobytu v přírodě. V daném případě je tedy především nutné dodržovat
omezení počtu 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami
zachovávat odstup nejméně 2 metry.
3. Driving range – jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí
pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami
zachovávat odstup nejméně 2 metry.
4. Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána,
je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené
tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje.
5. Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.
6. WC, šatny, sprchy – zakázáno.

V našem právním prostředí absentuje zákonná definice přírody, když jde o pojem natolik obecně vžitý a používaný, že
jej zákonodárce dokonce ani v zákoně o ochraně přírody a krajiny nevymezil.
2
Parkem je třeba rozumět část města nebo krajiny, ve které se nachází udržovaná zeleň.
1
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7. Indoory – zakázáno.
8. Hotel a restaurace – hotelový provoz je umožněn pouze v rozsahu přísných výjimek
(čl. I. odst. 5. KO č. 1079). V rámci golfu tedy nelze hotel provozovat. Provoz
hotelové restaurace je omezen do té míry, že se v nich smí zdržovat VÝHRADNĚ
ubytovaní hosté, a to v čase od 6:00 do 20:00 s tím, že omezení jsou popsána v čl. I.
odst. 2. a v čl. II. odst. 1. KO č. 1079.
9. Golfová recepce – zakázáno.
10. Golf shop – zakázáno.
11. Odbavení hráčů – jak již bylo uvedeno, je třeba nastalou situaci vnímat z pohledu
jednak omezení pohybu osob a jednak zákazů z hlediska prodeje a poskytování
služeb. Za problémový moment, kdy by mohlo docházet k přenosu virové infekce, je
třeba považovat fyzické odbavení hráče, zvláště spojeného s placením. Zde
odkazujeme na ustanovení čl. IV. odst. 3. a 4. KO č. 1078, podle kterého je
zaměstnavatelům doporučeno využívat přednostně bezhotovostní platební styk a
omezit přímý kontakt se zákazníky. Proto doporučujeme dálkové odbavení.
12. Spolková činnost – zakázáno.
13. Pití alkoholu – krizové opatření č. 1079 výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů
na veřejně přístupných místech, za které je potřeba považovat veškeré venkovní
prostory (tedy i sportovišť). V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na to, že
restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat
alkoholické nápoje, avšak zákazníci si zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo
veřejně přístupná místa.

V Praze dne 21. října 2020
Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda

Přílohy:

Usnesení vlády ČR č. 1078 ze dne 21. 10. 2020 – přijetí krizového opatření
platné od 22. října 2020 od 06:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod
Usnesení vlády ČR č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 – přijetí krizového opatření
platné od 22. října 2020 od 06:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod
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