Váženým předsedům společenství vlastníků jednotek (SVJ), výborů SVJ a
bytových družstev (BD)
sdělujeme aktuální informace

Členské schůze/shromáždění vlastníků od 12. dubna 2021 lze konat stále
pouze s výraznými omezeními
KONČÍ NOUZOVÝ STAV, NASTÁVÁ REŽIM PANDEMICKÉ POHOTOVOSTI
SCHŮZE MAX. 10 OSOB
- Platná legislativa umožňuje konat schůze při max. 10 osobách. To
umožňuje konat schůze většiny představenstev, kontrolních komisí,
výborů apod. Možné jsou i schůze (shromáždění vlastníků/členských
schůzí samospráv) s malým počtem členů/vlastníků.
SCHŮZE PRO 11 AŽ 50 OSOB – JEN S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI:
Má-li se konat schůze, které se na jednom místě zúčastní více než 10 osob, je
nutné dodržet následující podmínky:
a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to respirátor
min. FFP2, KN9 nebo N95 anebo chirurgická rouška.
b) je třeba dodržet rozestupy min. 2 metry, nejde-li o členy jedné
domácnosti
c) každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli
nebo jím pověřené osobě, že
o absolvoval nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním
výsledkem
o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním
výsledkem,
o byl mu vystaven certifikát MZdr o provedeném očkování, pokud
od aplikace poslední potřebné dávky uplynulo nejméně 14 dnů
nebo
o prodělal před nejvýše 90 dny onemocnění COVID-19.
Pokud nebudou tyto podmínky prokázány, nesmí být osoba do vnitřních
prostor vpuštěna.
d) zasedání se může zúčastnit max. 50 osob.
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SCHŮZE NAD 50 OSOB
V počtu nad 50 osob lze za výše uvedených podmínek konat zasedání pouze
tehdy, kdy jde o nezbytné splnění zákonem uložených povinností (mezi tyto se
výslovně řadí volby orgánů).
Tato omezení představují podstatnou překážku pro většinu schůzí členů BD a
SVJ.
BD

bytové družstvo

SV

společenství vlastníků

V případě potřeby se neváhejte obrátit na mě nebo na mé kolegy.
Přeju vám ve zdraví prožité začínající jaro 
Ing. Marcela Zavadilová
ředitelka, místopředsedkyně představenstva
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