
 ZEA Rychnovsko a.s. 

Javornice 354, 517 11 Javornice 

Provozovna Dlouhá Ves 103 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

 

V Dlouhé Vsi dne 20.5.2021 

 

Vážení akcionáři, 

 Vzhledem ke stávající situaci způsobené epidemií nemoci Covid-19 a vládou vydaných 

opatření, představenstvo společnosti rozhodlo, že bude výjimečně pro tento rok zrušeno občerstvení 

během konání valné hromady dne 25. 6. 2021. Před vstupem do budovy místa konání valné hromady 

se akcionáři budou muset prokázat platným očkovacím průkazem (tzn. 2 očkovací dávky protilátek 

starší 14 dnů před konáním valné hromady), nebo zprávou o prodělané nemoci covid-19 

v předcházejících 90ti dnech od data konání valné hromady, nebo čestným prohlášením, že byli 

v posledních 72 hodinách negativně testováni na onemocnění covid-19, případně budou muset 

podstoupit testování antigenními testy. Testování bude probíhat od 12:00 v místě konání valné 

hromady. Čestné prohlášení prosím doneste i v případě, že máte očkovací průkaz nebo zprávu o 

prodělaném onemocnění. Toto prohlášení se bude odevzdávat u vstupu do budovy.  

Povolen vstup bude pouze osobám, které budou mít negativní test na koronavirus nebo se 

prokáží výše uvedenými doklady. 

 Současná platná omezení se mohou lišit v závislosti na aktuálních opatření vydaných 

Ministerstvem zdravotnictví ČR ke dni konání valné hromady. 

 Prodej naturálií probíhá vždy ve středu mezi 7:00 - 15:30 s jednotnou cenou 400 Kč bez 

DPH včetně pytlování. Objednávky musí být nahlášeny nejpozději 2 dny před odběrem komodit. 

V letošním roce nebude probíhat rozvoz obilovin a slámy zaměstnanci společnosti ZEA Rychnovsko a.s., 

nicméně Vám ve výdejní dobu budou maximálně nápomocni při nakládce na středisku. 

Sjednat odběr naturálií a podrobnější informace můžete získat u našich zaměstnanců: 

paní Věra Šreflová – tel.: 494 535 758, 605 428 309, e-mail: vera.sreflova@zearychnovsko.cz 

Informace o cenách a objednávka zvířat ŽV: 

pan Milan Grulich – 736 472 881, e-mail: milan.grulich@zearychnovsko.cz 

pan Lubomír Šrefl – 605 403 238, e-mail: lubomir.srefl@zearychnovsko.cz 

paní Ing. Dagmar Javorková – 736 472 880, e-mail: dagmar.javorkova@zearychnovsko.cz 

Informace o cenách a objednávka prací se zemědělskou technikou: 

pan Ing. Jiří Dostál – 604 935 401, e-mail: jiri.dostal@zearychnovsko.cz 

pan Ing. Miroslav Štěpán – 603 826 103, e-mail: miroslav.stepan@zearychnovsko.cz 

 

Vážení vlastníci zemědělské půdy a jiných pozemků. V rámci hospodaření naší společnosti 

máme zájem navyšovat podíl obhospodařované plochy ve svém vlastnictví, a proto v současné době 

provádíme výkup pozemků. Vykupujeme především ty pozemky, které již užíváme na základě 



pachtovní smlouvy. Nebráníme se ale ani nákupu jiné zemědělské půdy v katastru obcí Dlouhá Ves, 

Javornice, Lipovka, Litohrady, Lokot, Peklo nad Zdobnicí, Slemeno, Synkov, Roveň, Rychnov nad 

Kněžnou, Vamberk. Můžeme Vám garantovat, že Vaše pozemky budou nadále využity k zemědělskému 

obhospodařování naší společnosti pro rostlinnou i živočišnou výrobu.  

Kontaktní osoba:  

paní Stanislava Dusilová – 493 034 930, e-mail: stanislava.dusilova@zearychnovsko.cz 

Pokud budete potřebovat cokoliv vysvětlit, prosím neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Děkuji 

za pochopení a za společnost ZEA Rychnovsko a.s. Vám přejeme pevné zdraví. 

 

S úctou 

        

         Josef Dvořák 

        předseda představenstva 

               ZEA Rychnovsko a.s. 

 

  



Čestné prohlášení 

 

 Já ………………………………………………………………………1) níže podepsaný/á, žijící na adrese  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

s datem narození …………………………………………. čestně prohlašuji že jsem: 

 

      2) očkován/a 2 vakcínami proti onemocnění SARS-CoV-2 (COVID19) a vlastním očkovací průkaz 

 

2) v posledních 90ti dnech jsem prodělal/a onemocnění SARS-CoV-2 (COVID19) a mám 

potvrzení 

 

2) byl nejdéle před 72 hodinami negativně testován/a na stanovení přítomnosti antigenu viru 

SARS-CoV-2 Covid-19 

 

 

V ……………………………………….  

dne …………………………………… 

hodinu ……………………………… 

 

         …………………………………………… 

               (vlastnoruční podpis) 

 

 

Vysvětlivky: 

1) Zde uveďte své jméno a příjmení 

2) Hodící se zaškrtněte 


