
Vážení obchodní partneři, 

dovolujeme si Vás informovat o aktuálních opatřeních týkajících se prodeje ve firmě ESTA, spol. s .r.o. 
a dalších interních opatřeních, která mají vliv na naši vzájemnou spolupráci. 

 
Společnost ESTA, spol. s r.o., s platností a účinností od 16.03.2020 po dobu platnosti a účinnosti 
Usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 a k tomu prováděcích opatření vlády ČR, v souladu 
s Usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 14.03.2020 a Usnesením vlády ČR ze dne 15.03.2020 
minimálně však po dobu 60-ti dnů, nebo do odvolání, a to od dnešního dne, tedy 16.03.2020: 
  
1. zakazuje pořádat společenské akce včetně marketingových (prezentace, školení, 
pracovní obědy...),   
2. zakazuje zaměstnancům naší společnosti účastnit se externích společenských akcí, 
školení, které jsou spojeny s výkonem jejich zaměstnání,   
3. zakazuje osobní návštěvy dodavatelů, které neslouží k dodání zboží či služeb,  
4. zakazuje řidičům dodavatelů a dopravců nevybaveným rouškou a rukavicemi vstup do skladu 
a na nákladové rampy společnosti ESTA, spol. s r.o. 
 Vykládka a nakládka materiálu probíhá na venkovní ploše při dodržení pravidla bezpečné vzdálenosti 
min. 2m. 
5. osobní maloobchodní (všechny osoby bez IČO) prodej je přerušen.  
Opatření se týká přímého prodeje.Maloobchodní prodej je možný pouze prostřednictvím vzdálených 
prostředků komunikace (telefon, email,e-shop,fax ) a samotný výdej zboží provádět pouze a výhradně 
na venkovních prostorách firmy (bez možnosti platby v hotovosti či platební kartou) 
nebo prostřednictvím pošty, kurýrní službou. 
 
Obchodní společnost ESTA, spol. s .r.o. nadále uskutečňuje a provádí velkoobchodní prodej i 
nákup zboží, které má ve svém sortimentu a funguje v plném rozsahu ve stanovené pracovní době, 
když naše společnost přijala opatření v souladu s Usneseními vlády ČR a Nařízeními vlády ČR taková, 
aby nebylo ohroženo zdraví zaměstnanců naší společnosti stejně jako i zákazníků a obchodních 
partnerů. 
 
Toto sdělení vydává společnost ESTA, spol. s r.o., aby operativně sdělila svým zákazníkům a 
obchodním partnerům, že naše společnost je nadále v plném provozu s přihlédnutím k přijatým 
opatřením. Aktuální informace najdete vždy na našich internetových stránkách www.esta.cz . 
 
 
V Ivančicích 16.03.2020 
 

                                                                                                            Dobrovodský Karel 
                                                                                                          (jednatel) 

http://www.esta.cz/

