
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í – podmínky ke vstupu na  
členskou schůzi družstva a shromáždění vlastníků SVJ 

konané dne 28.7.2021 
 

 

Bytové družstvo Děčínská, družstvo, pro konání členské schůze stanovuje  podmínky ke 
vstupu na členskou schůzi na základě usnesení vlády ze dne  21.6.2021 č. 575 takto 
 

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při 
epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem 
podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) 
a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-
19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

 

I. 

 
S účinností ode dne 26. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření 
se: 

   
  Vyjímáme z platných pravidel:  
 
13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke 
kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než 
uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, 
přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob 
nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 500 osob, koná-li se akce ve vnitřních 
prostorech,; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění 
covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, 
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou 
schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby 
před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje 
mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle 
bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; 
účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen 
takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor, 

 
16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních nebo pro účast na 

hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným 
opatřením: 
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) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem 
o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení oprávněným 
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, 
že u očkování uplynulo: 
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 



SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 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 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování 
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě 
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá 
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného 
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 

 
SHRNUTÍ: na členskou schůzi, resp. shromáždění vlastníků budou připuštěny oprávněné osoby, 
za splnění stanovených hygienických podmínek, takto: 
 
Osoba: 

a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo 
b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování 
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 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 180 dní, nebo 

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 
viru SARS-CoV-2. 

 
 
Dovolujeme si požádat všechny účastníky o splnění výše uvedených hygienických opatření tak, 
aby schůze i shromáždění mohlo proběhnout plynule. Družstvo dále oznamuje, že si vyhrazuje 
opatření kopie dokumentů prokazujicích splnění hygienických podmínek jednotlivých účastníků 
akce. Děkujeme za pochopení. 
 
Za Bytové družstvo Děčínská, družstvo,  
Představenstvo, V Praze dne 20.7.2021 


