
 
 

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ PODMÍNEK PRO VSTUP OSOB DO VNITŘNÍCH 
PROSTOR A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ  

PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY VÍTKOVICE, a.s. 
 

Sdělení společnosti VÍTKOVICE, a.s. akcionářům ohledně podmínek a způsobech prokázání 

splnění podmínek požadovaných mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České 

republiky a nutných hygienických opatření za účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění 

COVID-19 při organizaci valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s., která byla svolána na den 

23. 7. 2021 do budovy na adrese Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava:  

 

1. valné hromady se mohou zúčastnit pouze osoby, které nevykazují žádné klinické příznaky 

onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, 

celková tělesná slabost, ztráta chuti nebo čichu apod.); 

2. valné hromady se mohou zúčastnit pouze osoby, které prokáží, že splňují podmínky 

stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky 

č.j. MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25. 6. 2021, ve znění mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j. MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN ze dne      

2. 7. 2021, dále jen „mimořádné opatření“ a předloží jedno z níže uvedených potvrzení:  

a) Potvrzení o očkování může předložit osoba, která byla očkována proti onemocnění 

COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním 

certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo: 

▪ od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo 

▪ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

nejméně 14 dní. 

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v 

úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným 

subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, 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 a identifikaci subjektu, který potvrzení 

vydal;  

 

 



 

za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování 

vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní 

certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v 

anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo 

občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k 

trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou 

lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 

národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České 

republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 

vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje 

musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;  

b) Potvrzení o negativním výsledku testu může předložit osoba, která:  

▪ absolvovala nejdéle 7 dnů před dnem konání valné hromady RT-PCR vyšetření na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

▪ absolvovala nejdéle 72 hodin před svým příchodem na valnou hromadu POC test na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 

c) Potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 může předložit osoba, která 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. 

d) Osoba, která z vážných důvodů nemůže doložit žádným z výše uvedených způsobů 

splnění podmínek stanovených výše uvedeným mimořádným opatřením, může podstoupit 

v místě konání valné hromady preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu 

viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

3. při vstupu do budovy každý účastník odevzdá čestné prohlášení dle vzoru uveřejněného na 

stránkách www.vitkovice.cz, záložka „Pro akcionáře“. Čestné prohlášení může účastník 

vyplnit i na místě;  

4. v případě odmítnutí podpisu čestného prohlášení dle bodu 3 tohoto sdělení nebo 

neprokázání splnění podmínek dle bodu I/16 mimořádného opatření, nebude takové osobě 

umožněn vstup do místnosti konání valné hromady;  

http://www.vitkovice.cz/


 

5. všichni účastníci budou po celou dobu trvání valné hromady povinni dodržovat pokyny 

pořadatelů;  

6. bude zajištěna častá dezinfekce rukou;  

7. účastníci budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude ponecháno mezi 

jednotlivými účastníky vždy volné alespoň jedno sedadlo; 

8. účastníci valné hromady budou po celou dobu konání valné hromady používat 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; 

9. k ústním projevům v jednacím sále budou vyhrazena určená místa s mikrofonem; 

10. všechny mikrofony budou po každém projevu dezinfikovány. 

 

VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY STANOVENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

A STANOVENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ MOHOU BÝT S OHLEDEM NA AKTUÁLNOST SITUACE 

ZMĚNĚNY! SLEDUJTE PROSÍM I NADÁLE TYTO STRÁNKY.    


