
Vážení přátelé, 

Několik informací ohledně šířící se epidemie a přijatá opatření: 

Republiková rada 
v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 

způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2  rozhodlo představenstvo ČZS o zrušení 

jarního zasedání Republikové rady, plánované na 28.3.2020.  

Přesto, že podle Mimořádného opatření vlády č. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN by takové zasedání 

mohlo být, neboť ze zákazu výslovně vylučuje schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, 

orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada 

akciové společnosti), které se konají na základě zákona. ČZS jako právnická osoba je zřízen podle 

občanského zákoníku, části o korporacích. 

 

Členské schůze a schůze územních rad 
S ohledem na ustanovení této výluky mohou být konány i zasedání územních rad a členských schůzí i 

v případě, že počet přítomných osob překračuje limit 100 osob v jeden čas na jednom místě. Je však 

mít na pamětí především zdraví našich členů a proto představenstvo ČZS konání větších schůzí bez 

ohledu na limit NEDOPORUČUJE. Je na rozhodnutí každého orgánu, který schůzi svolává, zvážit 

lokalitu, počet členů, věkový průměr, možnost kontaktu s osobami pobývajícími v zahraničí atd. a 

rozhodnout o konání či odložení schůze na příhodnější dobu.  

 

Společenské a kulturní akce 
Zcela jiná je situace u společenských akcí.  Výše uvedeným opatřením se ode dne 10. 3. 

2020 od 18:00 hodin ZAKAZUJÍ divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, 

kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, 

slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí 

přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

 

Oblastní porady 
Oblastní porady, které aktuálně probíhají, zatím nebyly zrušeny. Je na uvážení každého přihlášeného 

účastníka, zda přijede, či nikoli. Je také na odpovědném přístupu účastníků, přijet na takovou akci 

pokud mají v rodině nebo byli ve styku s někým, kdo se vrátil z rizikové oblasti, a mohou být 

případným bacilonosičem. Pro snížení možnosti nákazy v prostředcích hromadné dopravy, jsme se 

rozhodli pro výjimku ze zásad o proplácení cestovních náhrad a účastníkům proplatíme použití 

osobního vozidla i při počtu méně než 3 lidé, ale pouze v ceně PHM. Situaci dále sledujeme a podle 

vývoje zareagujeme.  

 

O případných dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat. 

Stanislav Kozlík 

Předseda ČZS 


