
Metodický pokyn pro konání členských schůzí v p.s. v roce 2021 
v době vládních opatření kvůli nemoci Covid-19 

 

Vážení členové AVZO TSČ ČR,  

dle platného ust. Čl. XIV. odst. 7 platných stanov AVZO TSČ ČR (ze dne 12.10.2019) je povinností 

pobočného spolku AVZO TSČ ČR, jehož jste členem, konat nejméně jednou ročně členskou schůzi 

pobočného spolku (dále jen p.s.). Navíc některým statutárním orgánům p.s. (předsedovi nebo 

výboru) končí v roce 2021 5-ti leté funkční období (dle čl. 11,12 Stanov). 

S ohledem na dlouhotrvající vážnou epidemiologickou situaci v ČR (z důvodu nemoci Covid 19), kdy i 

nadále od začátku roku 2021 trvají velmi výrazná omezení dle přijatých opatření vlády a 

ministerstvem zdravotnictví a kdy nelze očekávat v období nejbližších měsíců výraznější zlepšení, 

rozhodlo se předsednictvo AVZO TSČ ČR vydat tento metodický pokyn pro konání členských schůzí 

p.s. v roce 2021 v době vládních opatření kvůli nemoci Covid-19.  

Svolání členských schůzí p.s. bez osobní účasti členů jednotlivých p.s. nám umožňuje ust. čl. VI. odst. 

2 platných stanov AVZO TSČ ČR a zákon č. 191/2020 Sb. ve znění novel, s rozhodováním per rollam, tj. 

korespondenčně (v písemné formě) nebo jiným průkazným způsobem.  

Návrhu na rozhodnutí mimo jednání (členské schůze) musí obsahovat alespoň návrh usnesení, 

podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě (ne kratší než 

10 dnů), ve které se má hlasující vyjádřit.  

K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření člena k návrhu usnesení s uvedením dne, měsíce a roku, 

kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. Poté 

předseda p.s. nebo výboru p.s. oznámí členům p.s. písemně nebo elektronicky výsledek hlasování a 

pokud bylo usnesení přijato nadpoloviční většinou členů, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.  

 

Jak tedy postupovat v případě, že se jedná o volbu předsedy p.s. nebo výboru p.s.? 

1) Zaslat všem členům oznámení o konání členské schůze a hlasování formou per rollam (viz návrh 

oznámení – příloha 1). 

2) Vyjádření člena p.s. s uvedením dne, měsíce a roku ne kratší než 10 dnů od přijetí oznámení 

podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení s uvedením 

souhlasím/nesouhlasím nebo jiným sdělením (viz vyjádření člena – příloha 2). 

3)Po obdržení vyjádření členů p.s., předseda p.s. nebo výboru p.s. oznámí členům p.s. písemně nebo 

elektronicky výsledek hlasování a pokud bylo usnesení přijato nadpoloviční většinou členů p.s., 

oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení (oznámení o přijatém usnesení – příloha 3). 

4) Usnesení o volbě předsedy nebo předsedy výboru a členů výboru v originále spolu s oznámením 

dle bodu 1) p.s.  a čestným prohlášením (viz návrh čestného prohlášení s ověřeným podpisem – 

příloha 4) vše v originále zašle předseda p.s. poštou předsedovi AVZO TSČ ČR na adresu JUDr. 

Vítězslav Krabička, Národní třída 4, 695 01  Hodonín k provedení změn zápisu ve spolkovém rejstříku 



5) Samozřejmě jde takto rozhodovat hlasováním i o jiných záležitostech p.s.  (např. schválení zprávy o 

činnosti a hospodaření za uplynulé období, schválení rozpočtu, apod.). 

 

Pevně věříme, že i v této nelehké době se nám podaří zajistit činnost v našich p.s., byť v omezené 

míře a naplnit (volbou orgánu p.s., jen u kterých je to nutné) ustanovení platných stanov AVZO TSČ 

ČR.  

Přeji vám hodně pevného zdraví a osobních, rodinných úspěchů. 

 

         JUDr. Vítězslav Krabička 

         předseda AVZO TSČ ČR 

 

P.S. Dle usnesení vlády č. 113/2021 sb. ve znění novel o přijetí krizového opatření se dle čl. X. 

omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů 

územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob: 

1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku 

(chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností 

minimálně FFP 2, KN95 nebo N95, 

2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů 

domácnosti, 

3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o 

negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny, 

4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění 

zákonem uložených povinností včetně volby orgánu. 

Stávající statutární orgán (předseda p.s. nebo výbor p.s.) se může rozhodnout postupovat dle 

usnesení vlády č. 113/2021 Sb. nebo podle výše uvedeného Metodického pokynu.  


