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Režimová opatření pro konání valné hromady společnosti 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. konané dne 21.5.2021 

 
 

 
 

V souladu s Mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN  

ze  dne  14.5.2021 se stanovují následující podmínky pro konání zasedání orgánu právnické osoby:  

 
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno 

sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti, 

 
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18 

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN  ze  

dne  14.5.2021, a společnost prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky 
nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor. 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN  ze  dne  

14.5.2021 stanovuje v bodě I/18 následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních 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, nebo 

 

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

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo7 
 

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v 

případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, 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 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez 
klinických příznaků onemocnění COVID-19. 


