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Pravidla a doporučení pro členské schůze
V současné době je ztíženo konání členských schůzí, případně jiných orgánů
spolků a jiných právnických osob. Byl ovšem přijat zákon, který reaguje na
dopady epidemie v oblasti právnických osob.

V praxi může nastat situace, kdy členská schůze spolku potřebuje rozhodnout
o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po
dobu trvání mimořádných opatření pravidla, j ak rozhodnutí přijmout, i když to
není zakotveno ve stanovách. Konkrétně jde o možnost využití technických
prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či
emailem). – zákon č. 191/2020 Sb. § 19 – využití technických prostředků.

Možnost se netýká pouze spolků, ale všech právnických osob (například
i ustavujících schůzí SVJ).

Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až
do 30. 6. 2021.

V případě konání členské schůze nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata
speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10
osob, jsou to:


každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy
FFP2, KN95 nebo N 95,



osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe,
s výjimkou členů jedné domácnosti



každá osoba se při příchodu musí prokázat
negativním antigenním či PCR testem,



zasedání se může účastnit nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je
nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností, včetně volby orgánu.
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Upřesňující informace – Bod I.19
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.

Účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené
v bodu I.19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřníc h prostor,

zdroj covid porál ČR

www.covid.gov.cz
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