
 
 

SDĚLENÍ AKCIONÁŘŮM OHLEDNĚ ZPŮSOBU PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ 
PODMÍNEK DLE HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ A O DALŠÍCH PODMÍNKÁCH PRO 
VSTUP OSOB DO VNITŘNÍCH PROSTOR PŘI KONÁNÍ VALNÉ HROMADY A O 
DALŠÍCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH PŘI ORGANIZACI VALNÉ HROMADY 

 

Společnosti ČEZ, a. s., byly dne 15. 6. 2021 doručeny „Podmínky stanovené Hygienickou 
stanicí hl.m. Prahy pro konání valné hromady společnosti ČEZ, a. s., dne 28. 6. 2021 
v Kongresovém centru Praha“ (dále jen „Hygienická opatření“). 

Dle Hygienických opatření se valné hromady mohou zúčastnit pouze osoby, které 
nevykazují žádné klinické příznaky onemocnění covid-19 (bolesti hlavy, zvýšená tělesná 
teplota, dýchací obtíže, rýma, kašel, celková tělesná slabost, ztráta chuti nebo čichu apod.) a 
které splňují podmínky stanovené v bodu I/16 aktuálního mimořádného opatření ministerstva 
zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 (dále jen 
„Mimořádné opatření“). 

 

Při vstupu do budovy každý účastník akce odevzdá čestné prohlášení dle vzoru 
doručeného hygienickou stanicí a předem uveřejněného na internetových stránkách 
společnosti (může být podepsáno i přímo na místě). 

Každému účastníku bude před vstupem do vnitřních prostor budovy změřena tělesná 
teplota formou termálního screeningu (průchodem rámem s termometrickým senzorem). 
V případě zvýšené teploty se dotčená osoba nemůže akce zúčastnit (nebude vpuštěna do 
vnitřních prostor budovy). 

V případě odmítnutí podpisu čestného prohlášení nebo při odmítnutí změření teploty 
nebude takovému účastníku akce umožněn vstup do vnitřních prostor budovy. 
 

Způsoby prokázání splnění podmínek dle hygienických opatření 
Společnost ČEZ, a. s., tímto informuje akcionáře o způsobech prokázání splnění 
některých podmínek vyžadovaných Hygienickými opatřeními pro vstup osob do 
vnitřních prostor, ve kterých se bude konat valná hromada. 

S ohledem na požadované podmínky pro vstup osob do vnitřních prostor dle bodu I/16 
Mimořádného opatření lze shrnout, že za prokázání splnění podmínek pro vstup bude 
považováno předložení potvrzení o očkování nebo potvrzení o negativním výsledku testu 
nebo potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19. 

 

1) Potvrzení o očkování 
Potvrzení o očkování může na valné hromadě předložit osoba, která byla očkována proti 
onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování (více 
k certifikátu viz dále), 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. 

Certifikát o provedeném očkování je písemným potvrzením vydaným 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, a které 
obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci 
subjektu, který potvrzení vydal. 

 

2) Potvrzení o negativním výsledku testu 
Potvrzení o negativním výsledku testu může na valné hromadě předložit osoba, která: 

a) absolvovala nejdéle 7 dnů před dnem konání valné hromady RT-PCR vyšetření na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle 72 hodin před svým příchodem na valnou hromadu POC test 
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. 

 

3) Potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19 
Potvrzení o prodělaném onemocnění může na valné hromadě 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. 

 

Kde je možné potvrzení získat: 
Od 1. 6. 2021 je možné certifikát o očkování (jak po první dávce, tak po ukončeném 
očkování), certifikát o negativním výsledku testu (jak antigenního, tak PCR testu) a certifikát 
o prodělaném onemocnění získat na portálu https://ocko.uzis.cz/. 

Na certifikátech je uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód. 

Na portálu vyplníte své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Přihlášení musíte ještě 
potvrdit vyplněním kódu dle SMS zprávy. 

Další možností, jak certifikát získat, je prostřednictvím elektronické identity NIA  - 
viz https://www.eidentita.cz. 

 

Případně může certifikát vytisknout a potvrdit poskytovatel zdravotních služeb, který 
vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo).  

Další možností doložení splnění podmínek dle Hygienických opatření je potvrzení od 
zaměstnavatele v rámci povinného testování zaměstnanců o negativním výsledku 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím 
zaměstnavatelem, a to pokud jej předkládající osoba absolvovala nejdéle 72 hodin před 
svým příchodem na valnou hromadu. 

https://ocko.uzis.cz/
https://www.eidentita.cz/


 
 

Další možností je, že osoba, která z vážných důvodů nemůže doložit žádným z výše 
uvedených způsobů splnění podmínek dle Hygienických opatření, podstoupí v místě 
konání valné hromady (při příchodu do budovy) laboratorní POC test na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (organizátor valné hromady zajistí 
provedení tohoto testu certifikovanou laboratoří přímo na místě). 

 

Hygienická opatření platná v interních prostorách místa konání valné hromady 
Účastníci akce jsou po celou dobu povinni dodržovat pokyny pořadatelů. 

Při vstupu do budovy, před registrací účastníků, při vstupu do jednacího sálu i uvnitř 
jednacího sálu bude zajištěna dezinfekce rukou pro všechny účastníky. 

Všichni akcionáři budou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude 
ponecháno mezi jednotlivými akcionáři nejméně jedno neobsazené sedadlo, a pokud to bude 
možné, budou akcionáři usazeni ob řadu. 

Účastníci akce ve vnitřních prostorách budovy budou po celou dobu akce používat ochranné 
prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor FFP2 nebo nanorouška. 

Pro ústní vystoupení (projevy) na valné hromadě budou v hledišti připraveny čtyři řečnické 
boxy se sdílenými mikrofony chráněné ze tří stran plexisklem. Uvnitř těchto boxů si akcionáři 
po dobu svého ústního projevu mohou sejmout ochranný prostředek dýchacích cest. 

Všechny používané mikrofony v jednacím sále i na podiu budou „tvrdé“, tedy bez 
molitanového nebo látkového návleku. Všechny mikrofony v jednacím sále i na podiu, které 
budou sdílené (tj. budou používány více osobami) budou po každém ústním projevu na 
mikrofon dezinfikovány. 

Občerstvení pro akcionáře bude individuálně zabaleno, přičemž se bude jednat o 
jednoporcové k přímé konzumaci určené pokrmy. Zakazuje se konzumace jídla a nápojů 
v hledišti. 


