
Představenstvo akciové společnosti 
Tereos TTD, a.s. 

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41 
IČO: 16193741 

(dále jen „společnost“) 
 

tímto vydává doplňující informaci pro akcionáře 
týkající se konání řádné valné hromady společnosti dne 4. března 2021  

 
 

S odkazem na ustanovení §§ 18 – 22 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke 
zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARSCoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, 
poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a 
občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů („lex covid“), přijalo představenstvo 
společnosti rozhodnutí o konání řádné valné hromady společnosti dne 4. března 2021 od 
10:00 hod. v sídlem společnosti, s tím, že akcionářům bude současně (vedle přímé fyzické 
účasti na jednání valné hromady, ať již osobně či v zastoupení) umožněno i korespondenční 
hlasování na této řádné valné hromadě.  
 
Vzhledem k současnému vývoji pandemické situace – výskyt koronaviru na území České 
republiky si představenstvo společnosti tímto dovoluje apelovat na akcionáře, aby 
přednostně využili právě možnosti korespondenčního hlasování na této řádné valné 
hromadě, před osobní účastí. 
 
Pokud se přesto některý z akcionářů rozhodne účastnit se jednání na valné hromadě osobně, 
resp. v zastoupení při osobní fyzické účasti zástupce, žádáme tyto akcionáře, aby vzali na 
vědomí, že při osobní účasti bude požadováno dodržování povinností, které budou v termínu 
konání valné hromady nařízeny či stanoveny příslušnými usneseními vlády či jiným právním 
předpisem.  
 
Aktuálně se jedná zejména o usnesení vlády č. 61/2021 Sb., usnesení vlády České republiky č. 
127 o přijetí krizového opatření, které ve svém článku VI. stanovilo s účinností do 28. února 
2021 následující omezení, resp. povinnosti pro konání zasedání orgánu právnické osoby, kdy 
za splnění některých povinností podle své povahy jsou zodpovědní sami účastníci jednání: 
 

- každý účastník je povinen po celou dobu jednání používat jako ochranný prostředek 
dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor 
či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 
nebo N95, 

- účastníci budou usazeni tak, aby dodržovali minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou 

členů domácnosti, 
- každý účastník předloží před zahájením jednání svolavateli valné hromady či jím 

pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost 



antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který 

byl proveden nejvýše před 3 dny, 
- zasedání se může účastnit nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je 

nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu. 

 
Dovolujeme si tedy požádat akcionáře, kteří se i přes výše uvedené doporučení preferovat 
formu korespondenčního hlasování, osobně jednání valné hromady zúčastní, aby z důvodu 
ochrany svého zdraví, zdraví ostatních účastníků a zaměstnanců společnosti byli připraveni 
naplnit podmínky pro konání valné hromady, které budou aktuálně v platnosti a účinnosti. 
Současně apelujeme na akcionáře, aby sledovali legislativní vývoj a seznámili se tak 
s podmínkami pro osobní účast na jednání valné hromady, které budou v platnosti a 
účinnosti v den jednání valné hromady. 
 
Všem akcionářům předem děkujeme za zodpovědný přístup a spolupráci při zajištění 
bezpečného průběhu jednání valné hromady společnosti. 
 
 
V Dobrovici dne  16.2. 2021 
 
 
Za společnost Tereos TTD, a.s. 
 
 
Ing. Oldřich Reinbergr      Mgr. Radka Hložková           Ing. Karel Chalupný 
předseda představenstva     člen představenstva           člen představenstva 


