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ÚVOD 

Tento dokument obsahuje informace pro osobní účast akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě  

společnosti MASOSPOL a.s. v likvidaci, IČO: 45274738, sídlem Libušská 319/126, Písnice, 142 00 

Praha 4, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

1588 (dále jen „Společnost“), konané dne 28. června 2021 (dále jen „Valná hromada“), a to 

s ohledem na aktuální mimořádná opatření (platná a účinná ke dni vydání tohoto dokumentu) vydaná 

Ministerstvem zdravotnictví postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a 

podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším 

rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen 

„Opatření“). 

PRAVIDLA PRO OSOBNÍ ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

S ohledem na riziko omezení shromažďování a pohybu osob v souvislosti s možným zhoršením 

epidemiologické situace osobní účast akcionářů na Valné hromadě může být omezená nebo 

podmíněná plněním specifických hygienických opatření stanovených na základě Opatření. 

Dovolujeme si upozornit zejména na následující aktuální hygienická opatření: 

1. Při vstupu do prostor konání Valné hromady předloží každý účastník písemný (originál nebo 

prostou kopii) nebo elektronický doklad o tom, že: 

a. účastník absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS 

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

b. účastník absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 

SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c. účastník byl očkován 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. účastník prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj 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, nebo 

e. účastník na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, který si s sebou sám přinese, s 

negativním výsledkem, nebo 
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f. účastník absolvoval v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování 

nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl účastníkovi 

poskytnut jeho zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá 

potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 

g. účastník ve škole nebo školském zařízení absolvoval podle jiného mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo 

povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 

výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným 

prohlášením účastníka nebo jeho zákonného zástupce nebo potvrzením školy. 

Neodevzdá-li jakýkoliv účastník písemný nebo elektronický doklad prokazující některou 

z výše uvedených skutečností, nebude mu v souladu s Opatřením umožněn vstup do 

prostor konání Valné hromady.  

2. Každý účastník Valné hromady je povinen mít po celou dobu pobytu v místě konání Valné 

hromady řádně nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 

nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo 

obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky normy 

ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 

3. Jednání Valné hromady se nemohou účastnit osoby, které mají jakékoliv příznaky onemocnění 

covid-19 (zvýšená teplota, dýchací obtíže, zažívací potíže, kašel, ztráta čichu, celková slabost, 

apod.). 

4. Účastníci budou na jednání Valné hromady usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo 

vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti. 

5. Po celou dobu konání Valné hromady bude zajištěna dezinfekce rukou pro všechny její 

účastníky. 

6. Vzhledem k výše uvedeným epidemiologickým opatřením bude valná hromada z 

hygienických důvodů bez občerstvení. 

7. Všichni účastnící budou po celou dobu valné hromady povinni dodržovat pokyny osob 

pověřených organizací a pořádáním valné hromady. 

Účastníkům Valné hromady cestujícím do ČR ze zahraničí doporučujeme sledovat aktuální 

situaci a omezení na webových stránkách Ministerstva vnitra 

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx.  

 

UPOZORNĚNÍ 

Zdůrazňujeme, že v době od uveřejnění tohoto dokumentu až do výše uvedeného data konání Valné 

hromady mohou být zavedena veřejnoprávní opatření v souvislosti s epidemií covid-19, která by 

mohla mít dopad na organizaci a konání Valné hromady. Proto pro další informace o osobní účasti na 

valné hromadě, prosím, sledujte na http://www.masospol.cz/informace.html. Pro vyloučení 

pochybností uvádíme, že tento dokument není pozvánkou na valnou hromadu a žádným způsobem 

nemění, nedoplňuje ani nenahrazuje pozvánku na Valnou hromadu. V případě rozporu mezi tímto 

dokumentem a pozvánkou na valnou hromadu je pak rozhodující pozvánka na valnou hromadu. 

 

V Brně dne 22. června 2021 

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx
http://www.masospol.cz/informace.html

