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Pokyny představenstva zaměstnavatele, obchodní společnosti ŽDB 

DRÁTOVNA a. s., v návaznosti na opatření orgánů ochrany veřejného zdraví k 

odvrácení COVID19/SARS-CoV-2 pro externí osoby  

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, představenstvo zaměstnavatele, obchodní společnosti ŽDB 

DRÁTOVNA a. s., (dále jen Společnost ŽDB“),vydává následující pokyny k zajištění ochrany zdraví a 

zabránění výskytu a šíření COVID-19/SARSCoV-2 („COVID“) v areálu ŽDB:  

01. Tyto pokyny jsou vydány v návaznosti na povinnosti k testování zaměstnanců a dalších osob, 

stanovenými opatřeními vlády, Ministerstvem zdravotnictví nebo jiných orgánů státní správy.  

02. Není-li stanoveno jinak, pojmy mají obsah a význam shodný s obsahem a významem pojmů 

uvedených v Pravidlech, příslušných podle místa vstupu/vjezdu nebo působení/pobytu Externí 

osoby.  

03. Tyto pokyny se vztahují na všechny Externí osoby, tedy na každou fyzickou a právnickou osobu 

vstupující/vjíždějící nebo působící/pobývající do/v Areálu ŽDB, vyjma zaměstnanců a členů 

orgánů Společnosti ŽDB.  

Areál ŽDB pouze pro testované osoby (s výjimkami podle bodu 12.):  

04. Počínaje dnem 17.01.2022 může Externí osoba a každý její Subjekt Externí osoby vstoupit/vjet 

nebo působit/pobývat do/v Areálu ŽDB pouze, pokud v posledních 7 dnech podstoupil/a RT-PCR 

test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC antigenní test na 

přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem („Podmínka působení v Areálu 

ŽDB“).  

05. Každá Externí osoba je povinna při vstupu/vjezdu nebo při působení/pobytu do/v Areálu ŽDB 

splňovat Podmínku působení v Areálu ŽDB.  

06. Každá Externí osoba je povinna zajistit, a nese odpovědnost za to, že Podmínku působení v Areálu 

ŽDB při vstupu/vjezdu nebo při působení/pobytu do/v Areálu ŽDB splňuje každý její Subjekt 

Externí osoby.  

Prokazování Podmínky působení v Areálu ŽDB:  

07. Každá Externí osoba je povinna, bude-li k tomu Společností ŽDB vyzvána, Společnosti ŽDB 

bezodkladně doložit, že Podmínku působení v Areálu ŽDB ona a každý její Subjekt Externí osoby 

splňuje. Externí osoba je povinna zajistit, a nese odpovědnost za to, že tak učiní i každý její 

Subjekt Externí osoby, bude-li k tomu Společností ŽDB vyzván.  

08. Povinnost podle bodu 07. bude splněna, předá-li Externí osoba, resp. Subjekt Externí osoby, 

bude-li k tomu vyzván, bezodkladně Společnosti ŽDB výpis z příslušné evidence testování, 

vedené podle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, potvrzení vystavená 

poskytovatelem zdravotních služeb nebo jiné doklady, kterými splnění Podmínky působení v 

Areálu ŽDB prokáže.  
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09. Každá Externí osoba je povinna podrobit se dalším opatřením a pokynům Společnosti ŽDB k 

evidenci a prokazování plnění Podmínky působení v Areálu ŽDB, budou-li Společností ŽDB 

vydány.  

Důsledky nesplnění Podmínky působení v Areálu ŽDB:  

10. Nebude-li Externí osoba nebo její Subjekt Externí osoby Podmínku působení v Areálu ŽDB 

splňovat nebo pokud bezodkladně její splnění neprokáže, Společnost ŽDB jí/jemu vstup/vjezd do 

Areálu ŽDB odepře nebo ji/jej z Areálu ŽDB vykáže a Externí osoba je povinna se takovému 

postupu Společnosti ŽDB podrobit a je povinna zajistit, a nese odpovědnost za to, že se 

takovému postupu podrobí i každý její Subjekt Externí osoby, bude-li postup Společnosti ŽDB 

podle tohoto bodu namířen proti němu.  

11. Závazky Externí osoby ze smluv se Společností ŽDB nejsou těmito pokyny a případným postupem 

Společnosti ŽDB podle nich dotčeny.  

Výjimky:  

12. Podmínku působení v Areálu ŽDB nemusí splňovat fyzická osoba, která splňuje nebo by v případě, 

že by byla zaměstnancem, splňovala podmínky výslovně stanovené platnými mimořádnými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví, nařizujícími testování zaměstnanců, pro výjimku z 

povinnosti zaměstnance podstoupit testování, a splnění těchto podmínek, bude-li k tomu 

Společností ŽDB vyzvána, bezodkladně prokáže.  

13. Podmínku působení v Areálu ŽDB nemusí splňovat osoby, které vjíždí a pobývají do/v Areálu ŽDB 

jako řidič nákladního automobilu nebo jeho závozník na základě jednorázového Povolení ŽDB 

Drátovna.  

14. Řidič a závozník, který má výjimku podle bodu 13., je povinen při vjezdu a při odjezdu do/z Areálu 

ŽDB a po celou dobu pobytu v Areálu ŽDB opouštět kabinu nákladního automobilu, vzdalovat se 

od něj a být v kontaktu s jinými osobami pouze z nezbytně nutných důvodů a jen po nezbytně 

nutnou dobu.  

Externí osoba je povinna zajistit, a nese odpovědnost za to, že její Subjekt externí osoby, je-li 

řidičem nebo závozníkem, který má výjimku podle bodu 13., bude tyto povinnosti dodržovat. 

Zaměstnanci externích firem vstupující do areálu firmy se musí dále řídit platnými Pokyny 

představenstva společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. v návaznosti na opatření orgánů ochrany veřejného 

zdraví k odvrácení COVID-19/SARS-cOv-2.   

V Bohumíně: 14.1.2022 

 

 

Petr Adamek, v.r. Ladislav Škvrna, v.r. 

předseda představenstva místopředseda představenstva  
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 ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

 

Čestné prohlášení 

o splnění Podmínky testování 

ke vstupu/vjezdu a působení/pobytu do/v areálu obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA  a. s.  
 
 
obchodní firma/ název/ jméno a příjmení:   .............................................  
 
IČO:          .............................................  
 
 
čestně prohlašuje a potvrzuje, že  
 
jeho/její zaměstnanci/členové jejího orgánu  
 
 
 

splňují 
 

Podmínku testování 
podle Pokynů představenstva zaměstnavatele, obchodní společnosti ŽDB DRÁTOVNA a. s., v 

návaznosti na opatření orgánů ochrany veřejného zdraví k odvrácení COVID19/SARS-CoV-2 pro 

externí osoby  

zdb.cz/ https://www.zdb.cz/aktuality.php 
 
 
 
 
V …………..…... dne …………..……  
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………….. 
 
podpis za právnickou osobu a její razítko /  
podpis OSVČ a její razítko 


