
 

 

 

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ PŘI ORGANIZACI 

VALNÉ HROMADY 

Sdělení společnosti ČEZ, a. s., akcionářům ohledně nutných hygienických opatření za účelem 

ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady 

společnosti, která byla svolána na den 29. 6. 2020 do Kongresového centra Praha: 

1. valné hromady se nemohou zúčastnit osoby s jakýmikoli příznaky onemocnění 

COVID-19 (zvýšená teplota, bolesti hlavy, dýchací obtíže, rýma, kašel, únava, ztráta 

čichu apod.) 

2. při vstupu do budovy každý účastník odevzdá čestné prohlášení dle vzoru 

doručeného hygienickou stanicí a předem uveřejněného na internetových stránkách 

společnosti (může být podepsáno i přímo na místě) - text čestného prohlášení viz zde 

3. každému účastníku bude před vstupem do vnitřních prostor budovy změřena tělesná 

teplota - v případě zvýšené teploty se dotčená osoba nemůže valné hromady 

zúčastnit (nebude vpuštěna do vnitřních prostor budovy) 

4. v případě odmítnutí podpisu čestného prohlášení dle bodu 2 nebo při odmítnutí 

změření teploty dle bodu 3 výše nebude takové osobě umožněn vstup do vnitřních 

prostor budovy 

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

pokyny pořadatelů 

6. bude zajištěna častá dezinfekce rukou 

7. počet osob v jednacím sále nepřekročí 1000 účastníků; dokud to kapacita jednacího 

sálu bude umožňovat, bude zajištěno „šachovnicové“ usazení akcionářů 

8. akcionáři budou povinni po celou dobu trvání valné hromady používat ochranné 

prostředky dýchacích cest - roušku, štít, šátek apod. 

9. účastníci na straně společnosti, kteří se budou pohybovat v jednacím sále, budou 

povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest nebo využívat jiné bariéry, 

které brání šíření kapének 

10. k ústním projevům v jednacím sále budou vyhrazena určená místa s mikrofonem, 

kolem kterých budou instalovány zábrany, které brání šíření kapének (dále jen „box“) 

11. uvnitř boxů dle bodu 10 nemusí být používány ochranné prostředky dýchacích cest 

12. všechny sdílené boxy s mikrofonem v jednacím sále budou po každém projevu 

dezinfikovány 

13. vždy po určitém čase budou akcionáři upozorněni na nutnost výměny ochranných 

prostředků dýchacích cest 

14. občerstvení pro akcionáře bude individuálně zabaleno; konzumace občerstvení bude 

umožněna pouze mimo jednací sál 

https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ospol/fileexport-s/pro-investory/investor-relations/vh2020_slm1/cj/cestne-prohlaseni-non-covid-vh-cez-f.pdf

