
Informace pro akcionáře společnosti      
        3. 6. 2021 
 
Vážení akcionáři, 
 
představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. svolalo na den 22. června 2021 valnou 
hromadu s prezentací od 8,00 hodin a zahájením v 9,00 hodin. 
 
V souvislosti s tím, si Vás dovolujeme upozornit na následující omezení, které musí účastníci valné 
hromady splnit, aby se ji mohli zúčastnit v souladu s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem 
zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze dne 28.května 2021 s účinností ode dne 
31. května 2021 od 00:00 ho., kterým byly mimo jiné stanoveny podmínky a omezení pro zasedání 
orgánu právnické osoby: 
 
Výtah z citovaného opatření: 
 
16.  stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu 

právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej 
účastní na jednom místě více než 10 osob: 

a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno 
sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor 
prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel prokázání podmínek 
kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor, 

 
17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor 

nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: 
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, neb 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce 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, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání 
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, 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, nebo 

d) osoba 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. 

 
    Uvedené skutečnosti je třeba prokázat příslušným dokladem a potvrdit podpisem čestného 

prohlášení. 
 
Všechny osoby přítomné ve vnitřních prostorách na řádné valné hromadě musí mít zakryté dýchací 
cesty (nos, ústa) ochranným prostředkem, kterým je respirátor (bez výdechového ventilu), např. FFP2, 
KN95. 
 

   Upozorňujeme akcionáře společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., že mimořádná opatření jsou 
účinná do odvolání. Nemůžeme vyloučit, že do konání řádné valné hromady Ministerstvo zdravotnictví 
ČR vydá jiná mimořádná opatření, podle kterých bude společnost na řádné valné hromadě postupovat.   



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU, OČKOVÁNÍ PROTI 
ONEMOCNĚNÍ COVID -19 NEBO JEHO PRODĚLÁNÍ  

pro účast na valné hromadě společnosti dne 22. června 2021 
 
Já, níže podepsaný/á:  
 
Jméno, příjmení: ………….…………………………………………………………………..
  
Bytem: ………………………………………………………..tel: …………………………… 
 
Prohlašuji, že: 
 
a) jsem v době do 7 dnů před návštěvou valné hromady absolvoval/a RT-PCR test 

s negativním výsledkem  
 
Datum testu……………………… v odběrovém centru ………………………..……. 
(zaměstnání, škole), 

 
b) jsem v době do 72 hodin před návštěvou valné hromady absolvoval/a antigenní 

POC testy s negativním výsledkem. 
 
Datum testu…………………………… v odběrovém centru …………………………. 
(zaměstnání, škole), 

 
c) jsem prodělal/a onemocnění COVID19 a uplynula u mě doba izolace a od prvního 

pozitivního testu POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 
180 dní před návštěvou valné hromady 
 
Datum prvního pozitivního testu ……………………………………………………… 
 

d) jsem byl/a před nejméně 22 dny naočkován/a první dávkou vakcíny v případě 
dvoudávkového schématu podle SCP, ale ne více než před 9 měsíci, pokud byla 
aplikována druhá dávka  
 
Datum očkování ………………………………………………………………………... 

 
e) jsem byl/a před nejméně 14 dny naočkován/a dávkou vakcíny v případě 

jednodávkového schématu podle SCP, ale ne více než před 9 měsíci  
 
Datum očkování ………………………………………………………………………... 

f) jsem byl/a před nejméně 22 dny naočkován/a první dávkou vakcíny v případě 
dvoudávkového schématu podle SCP, ale ne více než před 90 dny, pokud nebyla 
aplikována druhá dávka  
 
Datum očkování ………………………………………………………………………... 

 
 
V Uherském Hradišti dne ………………….. 
 
Podpis: ……………………………………………….. 


	Informace pro akcionáře společnosti              3. 6. 2021
	Vážení akcionáři,
	představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. svolalo na den 22. června 2021 valnou hromadu s prezentací od 8,00 hodin a zahájením v 9,00 hodin.
	V souvislosti s tím, si Vás dovolujeme upozornit na následující omezení, které musí účastníci valné hromady splnit, aby se ji mohli zúčastnit v souladu s mimořádným opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR, č. j.: MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN ze...
	Výtah z citovaného opatření:
	16.  stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
	a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
	b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnit...
	17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
	a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, neb
	b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
	c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské un...
	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) osoba 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 t...
	Uvedené skutečnosti je třeba prokázat příslušným dokladem a potvrdit podpisem čestného prohlášení.
	Všechny osoby přítomné ve vnitřních prostorách na řádné valné hromadě musí mít zakryté dýchací cesty (nos, ústa) ochranným prostředkem, kterým je respirátor (bez výdechového ventilu), např. FFP2, KN95.
	Upozorňujeme akcionáře společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., že mimořádná opatření jsou účinná do odvolání. Nemůžeme vyloučit, že do konání řádné valné hromady Ministerstvo zdravotnictví ČR vydá jiná mimořádná opatření, podle kterých bu...
	ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEGATIVNÍM VÝSLEDKU TESTU, OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID -19 NEBO JEHO PRODĚLÁNÍ
	pro účast na valné hromadě společnosti dne 22. června 2021
	Já, níže podepsaný/á:
	Jméno, příjmení: ………….…………………………………………………………………..
	Bytem: ………………………………………………………..tel: ……………………………
	Prohlašuji, že:
	a) jsem v době do 7 dnů před návštěvou valné hromady absolvoval/a RT-PCR test s negativním výsledkem
	Datum testu……………………… v odběrovém centru ………………………..……. (zaměstnání, škole),
	b) jsem v době do 72 hodin před návštěvou valné hromady absolvoval/a antigenní POC testy s negativním výsledkem.
	Datum testu…………………………… v odběrovém centru …………………………. (zaměstnání, škole),
	c) jsem prodělal/a onemocnění COVID19 a uplynula u mě doba izolace a od prvního pozitivního testu POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní před návštěvou valné hromady
	Datum prvního pozitivního testu ………………………………………………………
	d) jsem byl/a před nejméně 22 dny naočkován/a první dávkou vakcíny v případě dvoudávkového schématu podle SCP, ale ne více než před 9 měsíci, pokud byla aplikována druhá dávka
	Datum očkování ………………………………………………………………………...
	e) jsem byl/a před nejméně 14 dny naočkován/a dávkou vakcíny v případě jednodávkového schématu podle SCP, ale ne více než před 9 měsíci
	Datum očkování ………………………………………………………………………...
	f) jsem byl/a před nejméně 22 dny naočkován/a první dávkou vakcíny v případě dvoudávkového schématu podle SCP, ale ne více než před 90 dny, pokud nebyla aplikována druhá dávka
	Datum očkování ………………………………………………………………………...
	V Uherském Hradišti dne …………………..
	Podpis: ………………………………………………..

