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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ COVID-19 
dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 14. května 2021, Č. j.: MZDR 
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PODMÍNKY VSTUPU NA VALNOU HROMADU 

Pro vstup do vnitřních prostor na jednání valné hromady platí následující podmínky, které je účastník 

povinen společnosti prokázat, jinak mu nebude umožněna účast: 

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) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v 

případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 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 90 dní,  

přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 

Představenstvo upozorňuje, že jsou vyžadovány antigenní testy provedené zdravotnickým zařízením 

(zkratka POC). Samotesty či testy ze zaměstnání nejsou dostatečné. 

DALŠÍ BEZPEČNOSTÍ OPATŘENÍ 

a) usazení účastníků tak, že mezi jednotlivými účastníky bude volné vždy alespoň jedno sedadlo 

nebo bude ponechán rozestup alespoň 1,5 metru; 

b) povinnost nosit 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; 

c) u vstupu bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou 

Žádáme účastníky valné hromady o zodpovědné dodržování bezpečnostních opatření a využívání 

dezinfekce rukou a rukavic umístěných před vstupem na valnou hromadu. 

Ve Zlíně dne 18. 5. 2021  

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 


