Konání členských schůzí samospráv – aktualizace k 19. 8. 2021
Vážení předsedové výborů samospráv,
v současné době se níže uvedené zpřísněné podmínky uplatní pro konání členských schůzí samospráv,
které mají více než 20 členů-nájemců. Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než
20 osob, platí následující podmínky:
1) Každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoliv látkovou, nýbrž chirurgickou roušku
nebo respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95, příp. zdravotnickou obličejovou masku, která splňuje
normu ČSN EN 14683+AC pro zabránění šíření kapének.
2) Účastníci musí být usazeni tak, aby bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo (opatření
hovoří o tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné
domácnosti.
3) Účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor
prokáže svolavateli (v případě členské schůze je svolavatelem výbor samosprávy) nebo jím pověřené
osobě, že:
a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,
b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem,
c) absolvoval očkování takovým způsobem, že od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového
schématu uplynulo nejméně 14 dní (nebo od aplikace jednodávkového očkování uplynulo
nejméně 14 dní), nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního
pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní,
e) postoupením testování na místě pomocí preventivního antigenního testu určeného pro
sebetestování nebo povoleného Ministerstvem zdravotnictvím k použití laickou osobou
s negativním výsledkem.
S ohledem na zrušení povinného testování u zaměstnavatele již není možné se prokázat čestným
prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele, Čestným prohlášením o provedením POC testu
s negativním výsledkem před méně než 72 hodinami se lze prokázat pouze v případě, že test byl proveden
ve školském zařízení.
Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění
podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.
Očkování má být prokazováno národním certifikátem o provedeném očkování, k prokazování
elektronicky lze využít aplikace TEČKA.
Na dotazy, zda lze vyhnout požadavkům pro konání schůzí tím, že bude schůze svolána do venkovních
prostor, je třeba odpovědět, že se tím podmínky nezjednoduší. I v tomto případě je vyžadován při účasti
nad 20 osob negativní výsledek testu, očkování nebo prodělané onemocnění.
Povinnost použití ochranných úst a nosu upravuje opatření ministerstva zdravotnictví. Ochranné
prostředky je nutné použít v případě, že se schází více než 10 osob. Pokud je účastníků 10 a méně, lze
prostředky odložit v případě, že jsou zabezpečeny rozestupy alespoň 1,5 metru.
Členské schůze prosíme svolávejte jen v nezbytně nutných případech za dodržení všech stanovených
opatření (tato opatření nutno uvést v zápise z členské schůze).
Záležitosti, které jsou nezbytné pro chod samosprávy, lze řešit náhradním způsobem – souhlasem členůnájemců vyjádřeným v podpisovém archu, který obsahuje text přijímaného rozhodnutí, čitelně jméno
člena-nájemce a jeho podpis s vyjádřením „souhlasím/nesouhlasím“, rozhodnutí je pak přijato více než
2/3 hlasů. Tento náhradní způsob již nelze využít pro volbu funkcionářů, tj. členů výborů samospráv,
delegátů.
Děkujeme za spolupráci a dodržování potřebných opatření.

