
UPOZORNĚNÍ NA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII ONEMOCNĚNÍ 
COVID-19 VZTAHUJÍCÍ SE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ 

Dovolujeme si upozornit akcionáře společnosti Veolia Energie ČR, a.s., že účast na řádné valné 
hromadě svolané na 30. června 2021 je regulována mimořádným opatřením orgánu veřejné 
moci1, které pro účast na valné hromadě aktuálně stanoví následující podmínky: 
 
Na valné hromadě se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění 
covid-19. 
 
Osoba, která se chce účastnit valné hromady, musí před jejím začátkem prokázat způsobem 
stanoveným mimořádným opatřením, že: 

• absolvovala PCR test v posledních 7 dnech před konáním valné hromady 
s negativním výsledkem, 

• absolvovala POC antigenní test v posledních 72 hodinách před konáním valné 
hromady s negativním výsledkem, 

• absolvovala test v zaměstnání či ve škole v posledních 72 hodinách 
před konáním valné hromady s negativním výsledkem, 

• 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, 

• ke dni konání valné hromady má alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, 
přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů 
a od druhé dávky více než 9 měsíců, 

• u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní 
před konáním valné hromady, ale ne více, než 9 měsíců. 
 

V případě, že osoba, která se hodlá účastnit valné hromady, některou ze shora uvedených 
podmínek před zahájením valné hromady neprokáže, je organizátor valné hromady povinen 
takové osobě účast na valné hromadě neumožnit.  
 
V průběhu valné hromady musí mít každá osoba nasazenou chirurgickou 
roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95. 
 
 

představenstvo společnosti 
   Veolia Energie ČR, a.s. 

 
                                                 
1 podrobné podmínky viz. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 14601/2021-
18/MIN/KAN ze dne 7.6.2021 


