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Podmínky stanovené Hygienickou stanicí hl.m. Prahy
B pro konání valné hromady společnosti
ČEZ, a. s., dne 28. 6. 2021 v Kongresovém centru Praha
u
r
e
Vážení,
š
,
k Vašemu dotazu ohledně hygienických podmínek organizování valné hromady společnosti
ČEZ, a. s., dne 28. 6. 2021 v Kongresovém centru Praha
Vám sděluji, že při akci bude nutné
L
dodržet níže uvedené hygienické podmínky a požadavky:
L
.
Přehled hygienických opatření:
M
.
ř
1. Na internetových stránkách organizátora akce bude
před valnou hromadou uveřejněno
e
upozornění, že valné hromady se mohou zúčastnit pouze osoby, které nevykazují žádné klinické
d
příznaky onemocnění covid-19 (bolesti hlavy, zvýšená tělesná
teplota, dýchací obtíže, rýma, kašel,
celková tělesná slabost, ztráta chuti nebo čichu apod.) ia které splňují podmínky stanovené v bodu
I/16 aktuálního mimořádného opatření ministerstvat zdravotnictví č. j. MZDR 14601/2021e
18/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 (dále jen „Mimořádné
opatření“) nebo jiného aktuálního
l
opatření nahrazujícího toto Mimořádné opatření. Organizátor
akce je povinen při vstupu osoby na
akci splnění podmínek Mimořádného opatření kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek
ú
podle bodu I/16 Mimořádného opatření prokázat. V případě,
že osoba splnění podmínek podle
t
bodu I/16 Mimořádného opatření neprokáže, je organizátor
povinen takovou osobu nevpustit na
v
a
r
u
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tuto akci. Pro účely konání této akce nelze použít jako doklad o splnění podmínek podle bodu I/16
Mimořádného opatření čestná prohlášení dle písm. f) a g) tohoto bodu (např. čestné prohlášení
o samotestování) a nebude možno využít postup dle písm. e) tohoto bodu Mimořádného opatření.
2. 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).
3. Společnost zajistí, že každému účastníku bude před vstupem do vnitřních prostor budovy
změřena tělesná teplota. Může se jednat o měření formou termálního screeningu (rámy
s termometrickým senzorem). V případě zvýšené teploty se dotčená osoba nemůže akce zúčastnit
(nebude vpuštěna do vnitřních prostor budovy).
4. V případě odmítnutí podpisu čestného prohlášení nebo při odmítnutí změření teploty dle bodů 2
a 3 výše nebude takovému účastníku akce umožněn vstup do vnitřních prostor budovy.
5. Účastníci akce budou po celou dobu akce povinni dodržovat pokyny pořadatelů.
6. Při vstupu do budovy, před registrací účastníků, při vstupu do jednacího sálu (popř. do
jednotlivých sálů) i uvnitř jednacího sálu bude zajištěna dezinfekce rukou pro všechny účastníky.
7. 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.
8. Účastníci akce ve vnitřních prostorách budovy budou po celou dobu akce používat ochranné
prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor FFP2 nebo nanorouška, nebo budou
organizátorem instalovány bariéry, které brání šíření kapének (např. zábrany /boxy instalované pro
tento účel pořadatelem).
9. 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), musí být po každém ústním projevu na mikrofon dezinfikovány.
10. Účastníci v jednacím sále budou mít pro své ústní projevy k dispozici alespoň čtyři sdílené
mikrofony.
11. Osoby, které budou zajišťovat dezinfekci mikrofonů, budou instruovány o bezpečném způsobu
dezinfekce (jednorázové použití dezinfekčního ubrousku, dezinfekce rukou atd.).
12. Občerstvení pro akcionáře bude individuálně zabaleno, přičemž se musí jednat o jednoporcové
k přímé konzumaci určené pokrmy, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.
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