
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAČNÍ POVINNOST EMITENTA DLUHOPISŮ 

 
V souvislosti s dále uvedenými opatřeními státních orgánů České republiky došlo k uzavření 
všech provozoven koncernu AQUAPALACE, a.s. a v důsledku toho došlo i k pozdržení 
dokončení zpracování výroční zprávy emitenta za rok 2019. 
Výroční zpráva za rok 2019 bude dokončena a uveřejněna nejpozději do 30.6.2020. 
 
 
Specifikace krizových opatření, na jejichž základě byly uzavřeny od 13.3.2013 všechny 
provozovny emitenta: 

 
1.1.     Usnesení Vlády ČR (dále jen „UVČR“) ze dne 12.března 2020 č. 199, kterým došlo k 

zákazu přítomnosti veřejnosti v čase mezi 20.00 hod a 6:00 hod v provozovnách 

stravovacích služeb a v provozovnách poskytovatelů některých služeb – posilovny, 

přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, zábavní zařízení, s 

účinností od 13.března 2020; 

 
1.2.     UVČR ze dne 13.března 2020 č. 208, kterým došlo mj. k zákazu přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – bazény a turistická informační 

centra, vnitřní i venkovní sportoviště přesahující ve stejný čas 30 

osob, s účinností od 14.března 2020 od 6:00 hod.; 
 

1.3.     UVČR ze dne 15.března 2020 č. 211, kterým došlo k úplnému zákazu přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s účinností od 14.března 2020 od 

6:00 hod. 

 

1.4.     UVČR ze dne 15.března 2020 č. 214, kterým došlo k zákazu prodeje ubytovacích 

služeb s výjimkou osob ubytovaných v ubytovnách, lázeňských zařízeních a 

školských ubytovacích zařízeních a k zákazu přítomnosti jakékoliv veřejnosti v 

provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště, s účinností od 

16.března do 24.března; 

 
1.5.     Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen “MOMZDR“) ze dne 

23.března 2020, č.j.: MZDR 12746/2020-1/MIN/KAN, kterým došlo k prodloužení 

zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a zákazu 

přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní 

sportoviště, s účinností od 24.března 2020 do 1.dubna 2020; 

 



1.6.     MOMZDR ze dne 26.března 2020, č.j.: MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN, kterým došlo 

ke zrušení MOMZDR uvedeného v bodě 1.4. a opět k vyslovení zákazu přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a zákazu přítomnosti veřejnosti v 

provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní sportoviště, s účinností od 

27.března 2020 do 1.dubna 2020; 

 

1.7.     MOMZDR ze dne 30.března 2020, č.j.: MZDR 13361/2020-2/MIN/KAN, kterým došlo 

k prodloužení zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, a 

zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a 

venkovní sportoviště, s účinností od 1.dubna 2020 do 11.dubna 2020; 

 
1.8.     MOMZDR ze dne 1.dubna 2020, č.j.: MZDR 13361/2020-3/MIN/KAN, kterým došlo ke 

zrušení MOMZDR uvedeného v bodě 1.6 a opět k vyslovení zákazu přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a zákazu přítomnosti veřejnosti v 

provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní sportoviště, s účinností od 

2.dubna 2020 do 11.dubna 2020; 

 
1.9.     MOMZDR ze dne 6.dubna 2020, č.j.: MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN, kterým došlo ke 

zrušení MOMZDR uvedeného v bodě 1.7 a opět k vyslovení zákazu přítomnosti 

veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a zákazu přítomnosti veřejnosti v 

provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní a venkovní sportoviště, s účinností od 

7.dubna do konce vyhlášeného nouzového stavu; 

 

Výše uvedená opatření s výjimkou opatření uvedeného v bodě 1.1 byla vydána po 

vyhlášení nouzového stavu, který byl vyhlášen UVČR ze dne 12.března 2020 č. 194 s 

účinností od 12. března 2020 od 14.00 na dobu 30 dní a jedná se tak o tzv. krizová opatření 

ve smyslu § 2 písm. c) KZ. Nouzový stav byl prodloužen UVČR ze dne 9.dubna 2020 č. 396 

do 30.dubna 2020 a UVČR ze dne 30.dubna 2020 č. 485 do 17.května 2020, které stanoví, 

že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto 

usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti. 

 
 

 
V Čestlicích dne 30.4.2020 

 

 

Ing. Pavel Sehnal 

člen představenstva 

 
 


