
 
Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku, sídlo 1. máje 200, 385 01 Vimperk, 
doručovací číslo PSČ 385 12, IČ 00031909, DIČ CZ00031909, zapsané u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou Dr. 212  
 
   

Vyřizuje: JUDr. Hana Krejčová, sekretariát předsedy, členské vztahy, právník 
mail: sekretariat@jednotavimperk.cz 
telefon 388412080, mobil 602486224 
Bankovní spojení komerční banka č. ú. 116281/0100 
www.jednotavimperk.cz, ID datová schránka 6iddqt4 
 
 

Organizační pokyny pro XVI členskou schůzi konanou v úterý dne 15. 6. 2021 v Hotelu 
Zlatá Hvězda ve Vimperku na adrese ulice 1. máje 113 od 13.00 hodin 
PREZENCE 11.30 – 12.30  

        Ve Vimperku dne 19. května 2021 
 Vážená paní, vážený pane, 

z pověření představenstva Jednoty, spotřebního družstva ve Vimperku Vám zasíláme pozvánku 
na jednání členské schůze, plnou moc, jednací řád, návrh změny stanov a tyto organizační 
pokyny. Členská schůze se bude řídit programem, jehož návrh je uveden na pozvánce. 
S ohledem na probíhající epidemii a mimořádná opatření vám sdělujeme, že schůze proběhne 
za dodržení stanovených mimořádných opatření, která v době odeslání pozvánky platí takto: 

 
Každý účastník se musí prokázat negativním testem na COVID  
(PCR test nejdéle před 7 dny, Antigenní test nejdéle před 72 hodinami)  
nebo dokladem o očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů 
Ve vnitřních prostorech platí povinnost nosit respirátor, platí povinnost udržovat 
rozestupy, u vchodu bude zajištěna dezinfekce. 
Žádáme vás proto o dodržování výše uvedených opatření.  
 
Současně vás žádáme, pokud se z jakýchkoliv důvodů nemůžete schůze zúčastnit, abyste 
využili přiloženou plnou moc a pověřili jiného člena či jinou osobu vaším zastupováním. 
Jedna osoba může zastupovat celkem 20 členů.  
Členská schůze je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů. 
V případě, že se členská schůze nesejde v požadovaném počtu, musí se konat náhradní členská 
schůze a vznikají další náklady.  
 
Schůze bude zajištěna obdobným způsobem jako v loňském roce. S ohledem na platná 
mimořádná opatření a s ohledem na počet členů, kteří se schůze aktivně zúčastní, nelze 
organizačně zajistit podávání občerstvení. 
 
Svoji osobní účast prosím potvrďte nejpozději do čtvrtka, 10. 6. 2021 telefonicky na telefony 
388412080, mobil 602486224 nebo písemně na mail pravnik@jednotavimperk.cz nebo  
sekretariat@jednotavimperk.cz 
V případě, že nebudu v okamžiku Vašeho volání přítomna, zavolám Vám zpátky. 
 

 Prezence členů bude probíhat u vstupu do sálu v době od 11:30  - do 12.30 hodin. 
Žádáme Vás o včasný příchod k provedení prezence, aby byl dán prostor pro sečtení 
přítomných a schůze mohla být zahájena dle pozvánky ve 13 hodin. 
Žádáme Vás, abyste při prezenci předložili k ověření Vaší totožnosti svůj občanský průkaz a 
výše uvedené požadované doklady o testování či očkování.  
 
Všichni členové, kteří se zúčastní členské schůze nebo pověří jinou osobu plnou mocí nebo se 
včas a řádně omluví, obdrží poukázku na nákup zboží.  

 
Marie Kunešová v. r.         Josef Vyskočil v. r. 
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