
Řádná valná hromada ZS Dubné a.s.  a pandemie Covid 19 

Vážení akcionáři, dámy a pánové, 

Loni jsem Vás všechny oslovoval podobným dopisem a v závěru doufal, že valná hromada  která nás čeká v nejbližší 

době, bude mít normální průběh. Bohužel jsem se mýlil. Tak mě nyní nezbývá nic jiného, než Vás zase požádat o 

součinnost k zajištění řádného průběhu valné hromady (dále jen VH). 

V součastné době je platné nařízení, že při konání VH do 10 akcionářů jsou pouze běžná opatření jako je desinfekce, 

respirátory a rozestupy. Při vyšší účasti musí každý účastník VH předložit negativní PCR test ne starší než 72 hod, 

nebo negativní POC antigenní test ne starší než 48 hod., případně podstoupit POC antigenní test na místě  nebo 

doložit doklad o prodělané nemoci ne starší jak 90 dnů, nebo doklad o  dokončené vakcinaci ne mladší jak 14 dní 

před konáním VH. Samozřejmostí zůstávají respirátory, rozestupy a desinfekce. Jelikož je v součastné době zakázán 

výdej jídla a jeho následná konzumace v uzavřených prostorech, nebude v průběhu VH podáváno občerstvení a 

nápoje, k dispozici budou pouze židle tak aby byly dodrženy rozestupy. Tím se ale sníží kapacita sálu. Konání VH musí 

být dle zákona nejpozději do 30.6. běžného roku a není možný odklad tak jak tomu bylo v  loňském roce. 

Protože nechceme podcenit zdravotní omezení, vystavit Vás zdravotnímu riziku či porušit nějaké nařízení vlády 

k výše zmiňované nákaze, musíme nastavit specifický mechanismus vlastní organizace průběhu VH, a to obdobně 

jako v loňském roce. Pro konání vlastní VH je nejdůležitější aspekt 30% účast, bez níž nemůže být VH  uskutečněna. 

Proto si dovolíme Vám navrhnout tato opatření a možnosti z hlediska snížení počtu osob a tím i zdravotního rizika 

a splnění kvóty 30% hlasů: 

1) Pokud je Vás z jedné rodiny, přátel či sousedů více akcionářů, zvolte si jednoho zástupce a ten Vás bude na 

základě ověřené plné moci zastupovat 

2) Pokud nemáte svého zástupce, dovolujeme si Vám je nabídnout sami. Jedná se o dlouholeté loajální 

pracovníky či akcionáře, osoby které většina z Vás osobně zná nebo jste jim plnou moc v minulosti již dávali. 

Tuto ověřenou plnou moc byste nám zaslali zpět na adresu společnosti, či nechali na OÚ v Dubném či 

Žabovřeskách. Nabízíme Vám tyto akcionáře: Ing. Michal Borovka MBA,  Ing. Eva Návarová, Ing. Ivana 

Spěváčková , Blanka Šedivá, Milena Novotná. Jako každý rok, tak i letos budou naši zaměstnanci ve 

spolupráci s paní matrikářkou objíždět jednotlivé vesnice dle pořadí, které je součástí vlastní pozvánky na VH, 

kde bude možné ověřovat  plné moci a zároveň i doplňovat jména zástupců. 

Pro vlastní ověřování plných mocí budeme domluveni taktéž na matrikách obcí Dubné a Žabovřesky, kdy toto budete 

moci provést přímo na naše náklady. V tomto případě můžete ponechat ověřené plné moci na matrice kde si je 

vyzvedneme. V ostatních případech, kdy toto budete provádět na k tomu určených místech, jako je třeba pošta, jiné 

obecní úřady či místa označená jako Czech Point, je tato služba za úhradu 30,- Kč, kterou Vám budeme proplácet na 

základě dokladu a čísla účtu. Pak zašlete laskavě vyplněné plné moci a doklad o zaplacení na adresu naší společnosti. 

Předem bych Vám také chtěl poděkovat za spolupráci s hladkým průběhem organizace VH, zejména za to, že svými 

plnými mocemi umožníte vlastní konání VH a že se zdržíme koncentrace osob ve větším měřítku.  Znovu předem 

upozorňuji, že budeme u prezence opravdu striktně vyžadovat potřebné potvrzení, použití respirátoru a rozestupů. 

Zároveň žádám všechny, kteří budou mít jakékoliv respirační onemocnění nebo jiné symptomy spojované 

s koronavirem aby zůstali doma, protože by vystavovali všechny přítomné možné karanténě. Je to v zájmu všech, nás 

i Vás. Doufám, že i letos budete disciplinovaní stejně jako v roce 2020 a plné moci v povinné výši min. 30 % budou 

před započetím VH k dispozici. 

 

V Žabovřeskách 13.5.2021     

           Ing. Jiří Spěváček                         

      Předseda představenstva Zemědělské společnosti Dubné a.s.           


