
Oznámení o hygienických opatřeních na valné hromadě  

 

Představenstvo akciové společnosti 

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. 

se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, 

IČO: 46356967, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377 

(dále jen „společnost“) 
 

v souvislosti s řádnou valnou hromadou, 
která se bude konat 7. června 2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti 

 

oznamuje všem osobám, které se hodlají účastnit valné hromady, nutná hygienická opatření za 
účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady 
společnosti. 

V souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 a v souladu s aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví budou na valné hromadě 
dodržována následujících opatření: 

 

1. 

a) účastníci budou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno 

sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti.  

 

b) účastník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních 

prostor místa konání valné hromady prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 2. 

 

c) společnost prokázání podmínek stanovených v bodu 2 zkontroluje a čestným 

prohlášením účastník plnění podmínek potvrdí. 

 

d) účastníku, který podmínky nesplní, nebude umožněn vstup do vnitřních prostor místa 

konání valné hromady. 

 

e) po celou dobu konání valné hromady musí být používány ochranné prostředky dýchacích 

cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének 

 

2. 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru                   

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 

oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie 

nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s 

nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 



národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, 

které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, 

identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:  

 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  

 

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo  

 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

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

viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

 

V případě, že účastník valné hromady neprokáže splnění jedné z podmínek uvedených v bodě 2) 
výše, nebude mu umožněn vstup do prostor, v nichž se koná valná hromada. Společnost žádá 
všechny přítomné na valné hromadě, aby splnění podmínky dle bodu 2) doložili písemným 
dokumentem. 


