Konání členských schůzí samospráv – aktualizace k 3. 1. 2022
Vážené předsedkyně / vážení předsedové výborů samospráv,
podmínky pro konání schůzí se zpřísnily, přestože od 26. 12. 2021 již neplatí nouzový stav.
Zejména došlo k omezení počtu osob na těchto akcích (je možná účast maximálně 100 osob).
Opatření klade důraz na dokončené očkování. PCR-testem ne starším než 72 se nadále smějí prokazovat
jen osoby, které mají zahájené očkování nebo osoby, které ze zdravotních důvodů nemohou být očkovány.
Opatření ukládá organizátorovi akce (v případě členské schůze tedy výboru samosprávy), aby ke kontrole
splnění podmínek použil mobilní aplikaci „čTečka“, vytvořenou Misterstvem zdravotnictví. Tato
aplikace „přečte“ QR kód, který má účastník buď uložen a aplikaci „Tečka“ nebo v papírové podobě.
Aplikace umožňuje pouze kontrolu bezinfekčnosti, údaje nejsou ukládány a kontrola je tedy
v souladu s GDPR.
V současné době konat členské schůze samospráv s níže uvedenými omezeními:
1) Každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoliv látkovou, nýbrž chirurgickou
roušku nebo respirátor (např. FFP2, KN95), která splňuje filtrační účinnost alespoň 94 % pro
zabránění šíření kapének (tato povinnost platí vždy pro schůze konané uvnitř, v případě schůzí venku
pouze v případě 30 a více účastníků, pokud účastníci nedodržují rozestupy 1,5 m). Ochranné
prostředky je nutné použít i v případě, že se schází méně než 20 osob (včetně).
Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob (maximálně 100), platí kromě
výše uvedeného také následující podmínky:
2) Účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19.
3) Účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže svolavateli (v případě členské schůze
je svolavatelem výbor samosprávy) nebo jím pověřené osobě, že splňuje jednu z následujících
podmínek:
A) absolvoval očkování takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu, nebo
B) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního
pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
C) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, přičemž tímto
způsobem se mohou prokázat jen osoby, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány (což
doloží potvrzením lékaře s uvedením, že je tato skutečnost uvedena v informačním systému
infekčních nemocí – ISIN) nebo osoby, u nichž bylo zahájeno očkování.
Svolavatel (výbor samosprávy) má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat
pomocí aplikace „čTečka“. Pokud nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do
vnitřních prostor umožněn vstup.
S ohledem na výše uvedená omezující opatření stále platí doporučení SBD Těšíňan, zejména pro větší
samosprávy – s počtem členů nad 20 osob, aby členské schůze svolávaly opravdu jen z nebytných
a neodkladných důvodů za dodržení všech stanovených opatření.

A připomínáme, že záležitosti, které jsou nezbytné pro chod samosprávy, lze řešit i náhradním způsobem,
tj. souhlasem členů-nájemců 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.
Skutečnost, že výbor samosprávy jako svolavatel členské schůze zajistil a zkontroloval dodržení
stanovených mimořádných opatření pomocí aplikace „čTečka“, je nutné zapsat do zápisu z členské
schůze.
Pro zápis o zajištění a kontrole dodržení mimořádných opatření použijte prosím následující
VZORY:
(můžete využít tiskopis Příloha k zápisu z členské schůze samosprávy (covidová opatření), kterou
naleznete na www.tesinan.cz v sekci Tiskopisy).
Členská schůze do 20 osob: * označit platnou variantu
Svolavatel (výbor samosprávy) zajistil a zkontroloval dodržení těchto mimořádných opatření:
Všichni účastníci ČS použili ochranu dýchacích cest (chirurgickou roušku nebo respirátor), která splňuje
filtrační účinnost alespoň 94 % pro zabránění šíření kapének.
Členská schůze 21–100 osob: * označit platnou variantu
Svolavatel (výbor samosprávy) zajistil a zkontroloval dodržení těchto mimořádných opatření:
1. Všichni účastníci ČS použili ochranu dýchacích cest (chirurgickou roušku nebo respirátor), která
splňuje filtrační účinnost alespoň 94 % pro zabránění šíření kapének.
2. Žádný z účastníků nevykazoval klinické příznaky onemocnění covid-19.
3. Každý z účastníků prokázal svolavateli splnění některé z následujících podmínek:
A) absolvoval očkování takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu, nebo
B) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního
pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní, nebo
C) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, přičemž tímto
způsobem se mohou prokázat jen osoby, které nemohou být ze zdravotních důvodů očkovány (což
bylo doloženo potvrzením lékaře s uvedením, že je tato skutečnost uvedena v informačním systému
infekčních nemocí – ISIN) nebo osoby, u nichž bylo zahájeno očkování.
Svolavatel zkontroloval dodržení stanovených mimořádných opatření pomocí aplikace „čTečka“.

Děkujeme za spolupráci a dodržování potřebných opatření.

