
 

Oznámení o hygienických opatřeních na valné hromadě  
 

Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb 

IČO: 497 87 977, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl B, vložka 367 (dále jen „společnost“), 

 
v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti, která se bude konat dne 8. června 2021 od 11:00 

hodin v sále ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební 2047/22, Cheb (dále jen „valná 
hromada“),  

 

oznamuje všem osobám, které se hodlají účastnit valné hromady, nutná hygienická opatření za 
účelem ochrany zdraví a prevence šíření onemocnění COVID-19 při organizaci valné hromady 
společnosti. 

 
V souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19 a v souladu s aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví budou na valné hromadě 
dodržována následujících opatření: 

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 vnitřních prostor bude každý účastník povinen prokázat, že splňuje jednu 
z těchto podmínek: 

a. absolvoval nejdéle 7 dnů před jednáním PCR test s negativním výsledkem; nebo 

b. absolvoval nejdéle 72 hodin před jednáním antigenní test s negativním výsledkem; 
nebo 

c. byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží tuto skutečnost národním 
certifikátem o provedeném očkování, přičemž 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; nebo 

d. prodělal maximálně před 180 dny laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a již 
uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR.   

3) účastníci valné hromady budou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné 
alespoň jedno sedadlo; 

4) na valné hromadě bude zajištěna dezinfekce rukou; 

5) všichni účastníci budou povinni po celou dobu trvání valné hromady používat předepsané 
ochranné prostředky dýchacích cest. 

V případě, že účastník valné hromady neprokáže splnění jedné z podmínek uvedených v bodě 2) 
výše, nebude mu umožněn vstup do prostor, v nichž se koná valná hromada. Společnost žádá 
všechny přítomné na valné hromadě, aby splnění podmínky dle bodu 2) doložili písemným 
dokumentem. 

 
V Chebu dne 3. června 2021 
 
CHEVAK Cheb, a.s. 


