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Aktuální podmínky platné od 22. 11. t.r.  pro konání schůzí SBD, zasedání shromáždění SVJ, jednání 
jejich orgánů  (dále obecně  jen „schůze“) 

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli 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);  

Pro konání schůzí, kterých se účastní na jednom místě více než 20 osob platí kromě výše uvedeného 
také následující podmínky:  

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor 
prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že: 

i. absolvoval nejdéle před 72 hodinami dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,  
ii. absolvoval očkování, takovým způsobem, že uplynulo alespoň 14 dní od dokončeného 

očkovacího schématu, nebo v případě dvoudávkového schématu mu již byla podána 
první dávka a od její aplikace neuplynula maximální doba stanovené pro aplikaci druhé 
dávky, nebo  

iii. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od 
prvního pozitivního PCR nebo RAT testu neuplynulo více než 180 dní.  

 
Pro testování, očkování a prokázání onemocnění se vžívá označení „O-N-T“.  
Svolavatel má povinnost splnění shora uvedených podmínek kontrolovat. Pokud nebude splnění 
podmínek prokázáno, nesmí být osobě do vnitřních prostor umožněn vstup.  
 
Dochází tedy ke zpřísnění podmínek, kterými lze prokázat bezinfekčnost – neuznávají se již 
rychlotesty ani antigenní testy. PCR-testy se ale při konání schůzí uznávají – na rozdíl od jiných 
hromadných akcí nebo návštěv provozoven, kde mezi podmínkami vstupu nebo účasti na akci je 
možnost prokázání bezinfekčnosti PCR-testem umožněna pouze osobám, které se nemohou dát 
očkovat ze zdravotních důvodů a tato informace je zaznamenána lékařem v ISIN. Přístup na akce je 
rozšířen i pro osoby s teprve zahájeným očkováním – uznává se i aplikace první dávky – a tyto osoby 
tak na schůze přístup mají nově i bez testu.  
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR již upustilo od podmínky, že účastníci schůzí musí být usazeni „ob 
sedadlo“ – uspěli jsme tedy s požadavkem zaslaným prostřednictvím Družstevní asociace ČR. 
 
K prokazování bezinfekčnosti lze využít aplikace TEČKA, do níž lze nahrát příslušný certifikát. 
K přečtení údajů z této aplikace pak slouží aplikace čTEČKA: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nakit.eocko.validate&hl=cs&gl=US 
https://apps.apple.com/cz/app/%C4%8Dte%C4%8Dka/id1568446193?l=cs 
Zejména aplikace čTEČKA by měla pomoci s kontrolou prokazovaných údajů (nemusíte složitě 
dopočítávat datum prodělaného onemocnění nebo data očkování). Aplikace umožňuje pouze kontrolu 
bezinfekčnosti, údaje nejsou ukládány a kontrola je tedy v souladu s GDPR. 
 
 
S pozdravem  
 
 
JUDr. Robert Kuba, ředitel  


