


 

 

Aktuální podmínky pro konání schůzí v závislosti na mimořádných opatřeních s celorepublikovou působností: 

a) každá osoba musí používat ochranu dýchacích cest, a to nikoli látkovou, nýbrž chirurgickou roušku nebo 

respirátor min. FFP2, KN95 nebo N 95, 

b) účastníci musí být usazeni tak, by bylo mezi nimi vždy volné alespoň jedno sedadlo (opatření hovoří o 

tom, že zúčastněné osoby mají být tímto způsobem „usazeny“), nejde-li o členy jedné domácnosti, 

c) každý účastník před vstupem do vnitřních prostor prokáže svolavateli nebo jím pověřené osobě, že: 

i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, 

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem, 

iii) absolvoval očkování, takovým způsobem, že: 

• od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 

více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

• od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 

více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo 

• od aplikace jednodávkového očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,  

nebo 

iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního 

pozitivního PCR nebo antigenního testu neuplynulo více než 180 dní. 

Pokud nebude splnění těchto podmínek prokázáno, nesmí být osoba do vnitřních prostor vpuštěna. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny obsažené v návrhu úplného znění stanov reagují na novely zákona o obchodních 
korporacích a to zák. č. 163/2020 Sb. a zák. č. 33/2020 Sb., které jsou však pouze formálního 
charakteru a zejména se týkají upřesňující terminologie.  

Družstva jsou povinna přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě do 01. 01. 2022. 

Jedinou podstatnou změnou je snížení počtu členů kontrolní komise uvedenou v čl. 78 stanov.  

Každý delegát se může seznámit s novým úplným zněním stanov na adrese 
sbdolomouc.cz/navrhstanov.pdf , popřípadě je do nich možné nahlédnout v sídle družstva po 
předchozí domluvě na sekretariátě na telefonním čísle 585 757 663. Změny oproti současně 
platným stanovám jsou v textu vyznačeny červenou barvou.  


