PODMÍNKY PRO ÚČAST NA SCHŮZÍCH
STANOVENÉ OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
(aktualizováno k 8.6.2021)

Pro konání členských schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 10
osob, tj. i pro konání členské schůze družstva platí následující podmínky:
1) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli 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, by 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 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 první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá
dávka,
• od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá
dávka nebo
• od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne
více než 9 měsíců, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba
izolace a od prvního pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo
více než 180 dní.

Uvedené podmínky platily i dosud. Počínaje 8.6.2021 lze bezinfekčnost prokázat
i následovně:

v) podstoupením testování na místě pomocí preventivního antigenního testu
určeného pro sebetestování nebo povoleného Ministerstvem zdravotnictví k
použití laickou osobou s negativním výsledkem,
vi) čestným prohlášením nebo potvrzením zaměstnavatele o testování
zaměstnanců (sebetestováním nebo použitím testu určeného pro laiky), pokud byl
test proveden nejdéle před 72 hodinami, nebo
vii) čestným prohlášením nebo potvrzením školy nebo školského zařízení o
testování v tomto zařízení (sebetestováním nebo použitím testu určeného pro
laiky), pokud byl test proveden nejdéle před 72 hodinami.

Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud
nebude splnění podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor
umožněn vstup.

Podmínky pro konání schůzí se tedy zjednodušují tím, že se lze prokázat i jiným
způsobem než dokladem o testu z akreditované laboratoře.

(Podrobné podmínky pro konání schůzí stanoví mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ČR č. 14601/2021-18/MIN/KAN – viz bod I.15. a I.16.)

