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Posouzení aktuální situace z pohledu organizace volební konference ČSG
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, nařídilo 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 s účinností ode dne 17. ledna 2022 změnilo mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, tak, že
upřesnilo a změkčilo podmínky pro konání volebních zasedání právnických osob, tedy i spolků tak,
že nově již neplatí horní hranice omezení 100 osob.
Pro konání Výroční konference, na které mají proběhnout volby do orgánů spolku tedy v případě,
kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, platí tato speciální režimová opatření, kterými se
musí prokázat tzv. bezinfekčnost, kterou osoba účastnící se konference prokáže takto:
Plné očkování, tedy pokud osoba:
byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním
certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího
schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v
seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
• léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému
byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
• léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého
přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň
schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití;
Neočkovaná osoba a osoba s neúplným očkováním:
osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s
negativním výsledkem – to platí POUZE jde-li o
i. osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se
osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit,
nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že
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ii.

osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19
podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí
(ISIN); nebo
osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
• od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového
schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni
prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů, nebo
• v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána
druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke
dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací
látky podle SPC, nebo
• od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto
mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů;

Prodělání nemoci:
Osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a
od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
Roušky a rozestupy:
Je třeba mít na paměti, že platí MO MZČR č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN ze dne
27.10.2021, podle kterého pro pobyt ve vnitřních prostorách staveb, kde dochází na stejném místě a
ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti, platí zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňujících minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“),
tedy:
•
•

každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95
nebo N 95,
osoby by měly být usazené tak, aby seděly ob židli (to neplatí pro členy společné
domácnosti).

V Praze dne 24. ledna 2022

Mgr. Karel Čelikovský, LL.M.
předseda

Mgr. et Bc. Pavel Vidura
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