Omezení volného pohybu –
možnosti konání schůzí
Shrnutí vývoje možnosti konat schůze BD a SVJ s osobní účastí v době od 10.3.2020 v závislosti na
mimořádných opatřeních s celorepublikovou působností (vedle toho je nutné v jednotlivých
obcích a regionech sledovat a řídit se omezujícími opatřeními, k jejichž vydání jsou oprávněny
krajské hygienické stanice, případně obce):
✓ lze konat
 nelze konat
 lze konat s výraznými omezeními (počet lidí nebo další opatření)
 lze konat s omezeními (počet lidí nebo další opatření), která jsou obvykle překonatelná

začátek

konec

představenstvo /
kontrolní komise /
výbory

členské
schůze / SD /
shromáždění
vlastníků

omezení
počtu osob

jiná omezení

-----

10.3.2020
18:00 hod

12.3.2020

✓

✓

100 osob
(neplatilo
pro schůze)

13.3.2020
6:00 hod

16.3.2020

✓

a)

30 osob

16.3.2020
6:00 hod

24.3.2020



24.3.2020
6:00 hod

23.4.2020



24.4.2020

10.5.2020

✓

11.5.2020

24.5.2020

25.5.2020
8.6.2020

15.6.2020

24. 8. 2020

zákaz
volného
pohybu
zákaz
volného
pohybu

odstup 2 metry,
max. 2 osoby na
veř. místech

c)

10 osob

odstup 2 metry,
roušky, desinfekce

✓

d)

100 osob

odstup 2 metry,
roušky, desinfekce

7.6.2020

✓

e)

300 osob

odstup 2 metry,
roušky, desinfekce

14.6.2020

✓

f)

500 osob

odstup 2 metry,
roušky, desinfekce

500 osob

uvnitř odstup
2 m, roušky, des.
venku odstup 1,5 m
bez roušek,
desinfekce

21.6.2020



/SVJ

b)
BD



/SVJ

b)
BD

✓

g)
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22.6.2020

3.7.2020

✓

h)

4.7.2020

24.7.2020

✓

i)

25.7.2020

26.7.2020

✓

j)

27.7.2020

30.8.2020

✓

k)

1.9.2020

??.??.2020

✓

l)

uvnitř roušky, des.,
ob sedadlo
1000 osob venku bez roušek
při odstupu 1,5 m,
desinfekce
uvnitř i venku bez
1000 osob roušek, v hledišti
ob sedadlo
uvnitř roušky nad
100 osob,
1000 osob venku bez roušek
uvnitř i venku ob
sedadlo
uvnitř roušky nad
100 osob
500 osob venku bez roušek
(venku 1000) uvnitř i venku ob
sedadlo
uvnitř vždy roušky
500 osob venku bez roušek
(venku 1000) uvnitř i venku bez
nutných rozestupů

K výše uvedenému přehledu doplňuji:
a) Od 13.3.2020 nebylo možné konat schůze nad 30 osob. Omezení se tak týkalo schůzí SD,
členů BD nebo vlastníků jednotek (ostatní orgány jsou méně početné). Protože bylo ale
omezující opatření vydáno od pátku, za nímž následoval víkend, příliš schůzí v těchto
dnech naplánováno nebylo.
b) Od 16.3.2020 se zákazem volného pohybu došlo k zákazu schůzí bez ohledu na počet
osob. Pokud mělo v BD představenstvo nebo kontrolní komise na starosti praktické
provozní záležitosti, které by jinak spadaly pod výkon zaměstnání nebo pod výkon
podnikatelské činnosti, bylo možné dovodit, že se schůze představenstva nebo kontrolní
komise BD mohla konat, neboť mimořádné opatření pro tyto činnosti upravovalo
výjimku. Zároveň bylo u těchto orgánů obhajitelné i to, že se naopak vzhledem k
pandemické situaci nekonala jejich zasedání a členové orgánu spolu komunikovali pouze
elektronicky nebo pokud se BD rozhodlo pro omezený režim, který měl zabránit šíření
choroby.
c) Od 24.4.2020 se mohly konat schůze za účasti maximálně 10 osob. Zároveň bylo třeba
dodržet omezení, která spočívala v tom, že mezi účastníky měly být dodrženy odstupy
nejméně 2 metry a k dispozici byla nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci
rukou. Ochrana dýchacích cest (roušky) je samozřejmostí. Pro schůze představenstva
nebo kontrolní komise BD platí totéž, co v předchozím odstavci.
d) Od 11.5.2020 bylo možné konat schůze za účasti maximálně 100 osob (ve stejný čas).
Naprostá většina schůzí se tedy již mohla uskutečnit (teoreticky). Nadále však bylo třeba
dodržet omezení dodržovat odstupy nejméně 2 metry, nošení roušek a mít k dispozici
nádobu s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Prakticky tak v některých
24. 8. 2020

2

3. verze

případech stejně nebylo možné schůzi uskutečnit, protože za trvání omezujících
podmínek některá BD / SVJ nejsou schopna zajistit adekvátně velký prostor pro konání
schůze (tato situace trvá i k dnešnímu dni – 15.6.2020). O nemožnosti konat schůzi i přes
uvolnění omezujících opatření doporučuji členy BD nebo SVJ informovat s uvedením
důvodu.
e) Od 25.5.2020 došlo opět uvolnění, takže se schůze mohlo zúčastnit již 300 osob. Veškerá
omezující opatření uvedená v bodech c) a d) jinak zůstávají v platnosti, a tím je omezená i
faktická možnost konat schůze s větším počtem účastníků.
f) Od 8.6.2020 se zvýšil počet osob, jejich účast je přípustná na hromadné akci na 500 osob.
Veškerá omezující opatření uvedená v předchozích bodech zůstávají v platnosti.
g) K 15.6.2020 trvá maximální počet na hromadné akci (500 osob) i omezující opatření uvnitř
budov. Pokud by se hromadná akce konala ve venkovních prostorách, je třeba dodržet
odstup 1,5 m (pokud se nejedná o členy jedné domácnosti) a při zachování tohoto
odstupu není nutné nosit roušky.
h) Od 22.6.2020 byl zvýšen maximální možný počet osob na jedné akci (1000 osob). Počet
osob bylo možné rozšířit až na 5000, pokud byly osoby odděleny do max. 5 sektorů.
Lze konat prakticky již všechny schůze v BD a SVJ, neboť největší omezení – nutnost
dodržování odstupu 2 metry, bylo zrušeno. V případě hledišť s pevnými řadami sedadel
bylo třeba omezit sezení tak, aby účastníci seděli jen v každé druhé řadě a od ostatních
osob je mělo oddělovat jedno volné sedadlo. Nadále platila povinnost mít ve vnitřních
prostorách roušky a k dispozici dezinfekci rukou, venku nebylo nutné mít nasazené
roušky, pokud byl dodržen odstup 1,5 m.
i) Od 4.7.2020 došlo k dalšími uvolnění. I nadále platil nejvyšší možný počet osob na jedné
akci (1000 osob), který mohl být rozšířen na 5000, pokud byly osoby v oddělených
sektorech. I nadále platilo, že účastníci v hledištích s pevnými řadami sedadel směli sedět
jen v každé druhé řadě a od ostatních osob je mělo oddělovat jedno volné sedadlo. Po
dlouhých týdnech byla zrušena povinnost nosit ve vnitřních prostorách roušky. Opatření
Ministerstva zdravotnictví již nadále nezmiňuje povinnost dát k dispozici dezinfekční
prostředky.
j) Od 25.7.2020 došlo ke zpřísnění opatření znovuzavedením povinnosti nosit ve vnitřních
prostorách roušky, . Nejvyšší možný počet osob na jedné akci se nezměnil (1000 osob),
mohl být rozšířen v oddělených sektorech až 5x. Rovněž v hledištích s pevnými řadami
sedadel se smělo i nadále sedět ob řadu a ob sedadlo. Toto opatření platilo pouhé dva
dny.
k) Od 27.7.2020 se opatření znovu zpřísnilo, když ve vnitřních prostorech se počet osob na
akci omezil na 500 osob, ve venkovních prostorech zůstal počet účastníků nezměněn
(1000 osob). Stále platila možnost pětinásobného rozšíření účastníků, pokud bylo možné
je oddělit sektory. I nadále v hledištích s pevnými řadami sedadel lze sedět jen ob řadu a
ob sedadlo. Zůstává povinnost nosit roušky na akcích ve vnitřních prostorách s účastí
přesahující 100 osob ve stejný čas.
l) Od 1.9.2020 se očekává další zpřísnění opatření, pokud jde o nošení roušek ve vnitřních
prostorech, neboť tato povinnost se zavádí bez ohledu na počet účastníků. Opatření
Ministerstva zdravotnictví sice obsahuje 24 výjimek, žádná z nich však není použitelná pro
konání schůze BD nebo SVJ. Povolený počet osob zůstává beze změny. V hledištích
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s pevnými řadami sedadel již není povinnost povinností sedět ob řadu a ob sedadlo,
ledaže by se jednalo o větší akci (více než 6-10 sektorů s odděleným vstupem).
Přehled všech mimořádných opatřeních, která mají vliv na volný pohyb osob a konání
schůzí, naleznete v e-knihovně: https://www.scmbd.cz/folder/99/ .
Zároveň ještě jednou upozorňuji na nutnost sledovat rovněž vyhlášky obcí a opatření
krajských hygienických stanic ve Vaší lokalitě.

Zpracováno dne 24. srpna 2020
Mgr. Kateřina Horáková
legislativně-právní oddělení SČMBD
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