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Svolání náhradní členské schůze  
COOP družstva HB 

 

Představenstvo COOP družstva HB (se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 00032115, 
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Dr 8053) s v o l á v á  dle článku 19, odstavce 1 a 
6 stanov  

 

n á h r a d n í   č l e n s k o u   s c h ů z i, 
 

která se bude konat 25. června 2021 (pátek) od 13.00 hodin 
v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, Jihlavská 1985. 

 

Program náhradní členské schůze: 
 

1. Zahájení. 
2. Procedurální záležitosti – schválení jednacího řádu, volba orgánů členské schůze, tedy pracovního předsed-

nictva a předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů. 
3. Zpráva o hospodářských výsledcích družstva za rok 2020. 
4. Seznámení s roční účetní závěrkou za rok 2020 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.  
5. Zpráva kontrolní komise k roční účetní závěrce, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.  
6. Diskuse k uvedeným zprávám. 
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o užití hospodářského výsledku za rok 2020. 
8. Schválení auditora COOP družstva HB pro účetní rok 2021 – Ing. Jiří Duka, Na Rovnosti 2696/22, 130 00 Praha 3. 
9. Různé. 

10. Závěr členské schůze. 
 

Prezentace členů na základě vlastnictví družstevního podílu bude zahájena ve 12.30 hodin. Člen vykonává svá práva na 
náhradní členské schůzi osobně, při prezentaci předloží platný členský průkaz nebo doklad o totožnosti (občanský průkaz, 
cestovní pas). Zmocněnci se kromě výše uvedeného musí prokázat též písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více členských schůzích. Nákla-
dy spojené s účastí na náhradní členské schůzi si hradí člen sám.  

 

Upozornění pro členy družstva: 
 

Na adrese COOP družstvo HB, Havlíčkova 3305, 580 01 Havlíčkův Brod (v pracovní dny od 8 do 12 hod.) jsou 
k nahlédnutí podklady k jednotlivým záležitostem programu náhradní členské schůze, s nimiž se může člen seznámit. 
 

POZOR !!!! 
 

Nelze vyloučit, že pro účast na náhradní členské schůzi bude třeba dodržet státní protiepidemiologická 
opatření!  Prosím sledujte náš web www.coophb.cz pro aktuální informace. 

 

K dnešnímu dni dle Přílohy č. 1 usnesení vlády č. 486 se mohou náhradní členské schůze účastnit členové a jejich zástupci za těchto podmínek: 
1) nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních prostor prokáží, že splňují tyto podmínky 
a. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
b. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
c. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným 

alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je 
uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v se-
znamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očko-
vací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplika-
ce první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá 
dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdra-
votnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

2) Účastníci se usadí tak, aby mezi nimi bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti. 
Doporučujeme mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňují-
cí minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle norem, s výjimkami pro tento typ pro-
středku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest. 

 

7.6.2021  
  za představenstvo COOP družstvo HB 

 Ing. Vladimír Stehno, předseda představenstva 

http://www.coophb.cz/

