
Jednota, spotřební družstvo ve Volyni 

se sídlem Volyně, náměstí Hrdinů 69, PSČ 387 01, IČ: 00031917, DIČ: CZ00031917 

družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Českých Budějovicích, 

  oddíl Dr, vložka 222                                                          č. tel. 383 410 013, č. faxu: 383 410 025 

 

 

       Všem členům  

       Jednoty, spotřebního družstva ve Volyni 

 

       Ve Volyni dne 7.4.2021 

 

 

Věc:  Informace k členské schůzi družstva 

 

     Vážení členové družstva,  

 

     Dne 29. dubna 2021 se koná členská schůze družstva, přičemž pozvánku na tuto členskou 

schůzi Vám současně zasíláme. Prezence bude probíhat již od 8.00 hodin.  Při prezenci 

předložte svůj občanský průkaz. Upozorňujeme členy, že členská schůze se v letošním 

roce koná ve velkém sále objektu hotel a restaurace Na Nové ve Volyni, na adrese 

Nádražní č.p. 254, 387 01  Volyně. 

 

     Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a pro platnost usnesení členské schůze se 

mimo jiné vyžaduje její řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny členů družstva.  

S ohledem na aktuální situaci způsobenou rozšířením onemocnění COVID 19 bude v zájmu 

zajištění veškerých hygienických opatření a ochrany Vašeho zdraví členská schůze probíhat 

za zpřísněných hygienických opatření a bez občerstvení.  

 

     Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021-

1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 

15757/2020-47/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 účinných ode dne 12.4.2021 do odvolání (dále jen 

„opatření Ministerstva zdravotnictví), je nutné, pokud se osobně zúčastníte členské schůze, 

abyste byli vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor 

nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny 

technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle 

příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 

prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) 

normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének a současně před zahájením členské 

schůze předložili při prezenci jeden z následujících dokumentů:  

a) potvrzení o tom, že jste absolvoval/a nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření 

s negativním výsledkem, nebo  

b) potvrzení o tom, že jste absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo  

c) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo 

nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

d) potvrzení (lékařskou zprávu) o tom, že jste prodělal/a před nejvýše 90 dny onemocnění 

COVID-19.  



     Vzhledem k tomu, že shora citované opatření Ministerstva zdravotnictví může být 

s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci změněno, je nutné, abyste sledovali webové 

stránky družstva, www.jednotavolyne.cz, na kterých budou podmínky účasti členů na shora 

uvedené členské schůzi v souladu s platným opatřením Ministerstva zdravotnictví vždy 

aktualizovány.   

 

     Pro případ, že se členské schůze nezúčastníte osobně, můžete písemně zmocnit jiného 

člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala. Osoba, kterou 

zmocníte k Vašemu zastupování na členské schůzi, však s tímto zmocněním musí souhlasit, 

přičemž podle platných stanov družstva nesmí být taková osoba na jednání členské schůze 

zmocněncem více než 15ti členů družstva. Za tímto účelem Vám proto současně zasíláme 

formulář plné moci. Podle platných Stanov družstva nemusí být podpis zmocnitele (tj. osoby, 

která plnou moc uděluje) úředně ověřen. Osoba, která Vás bude na členské schůzi zastupovat, 

předloží při prezenci svůj občanský průkaz a plnou moc k zastupování na členské schůzi, 

přičemž i tato osoba musí samozřejmě splňovat shora uvedené stanovené podmínky pro účast 

na členské schůzi.   

 

     Pokud se této členské schůze družstva zúčastníte, a to jak osobně, tak prostřednictvím 

zvoleného zástupce na základě plné moci, bude Vám v letošním roce poskytnuta poukázka na 

nákup zboží v prodejnách družstva v hodnotě 200,- Kč, a to s ohledem na skutečnost, že na 

členské schůzi nebude podáváno občerstvení.   

 

     V zájmu zajištění veškerých hygienických opatření a ochrany Vašeho zdraví si Vás 

současně dovolujeme požádat, abyste nám pokud možno obratem sdělili, zda se členské 

schůze zúčastníte nebo zda zmocníte jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na 

členské schůzi zastupovala nebo zda se členské schůze nemůžete zúčastnit a na členské schůzi 

se nenecháte zastoupit.  

   

Prosíme proto laskavě o sdělení Vašeho rozhodnutí na č. tel.  383 410 027,  725 952 582 

nebo č. tel. 383 410 011 nebo na e-mailovou adresu: kozakova@jednotavolyne.cz. Na 

uvedených telefonních číslech Vám rovněž budou zodpovězeny případné dotazy týkající 

se uvedené členské schůze.  

 

 

   Za představenstvo družstva:  

   Roman Slamka, předseda představenstva, v.r. 

   Bc. Jarmila Novotná, DiS., místopředsedkyně představenstva, v.r. 

 

 

 

Přílohy:  

1) Pozvánka na členskou schůzi konanou dne 29.4.2021 

2) Plná moc – formulář 

3) Jednací řád  

4) Volební řád 

5) Seznam kandidátů pro volbu do představenstva družstva 

6) Seznam kandidátů pro volbu do kontrolní komise družstva  

7) Vybrané ekonomické ukazatele za rok 2020 

 

http://www.jednotavolyne.cz/






























Pro Vaše dotazy: coop@comverga.com; Tel.: 234 493 116 Technicky službu zajišťuje: COMVERGA a.s.

Nabídka mobilních služeb
pro členy
skupiny COOP
Telekomunikační služby jsou poskytovány
společností COOP Mobil s.r.o.

TARIFY v nabídce od COOP Mobil

* Měsíčně s BONUS PROGRAMEM
Cena v případě využití výhod z nákupů v COOP. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Kompletní ceník včetně roamingových a dalších služeb na
vyžádání. Na tarify výše se vztahuje smluvní závazek 2 roky.

** Ceny dle cílové destinace

BONUS PROGRAM jako 5Kč z tari-
fu pro Neomezené tarify a 20% sle-
va na volání a SMS pro Standardní 
tarify a Datový tarif za každý regis-
trovaný nákup nad 100 Kč.
Slevy je možné využít maximálně 1x týdně.
Platí pondělí až neděle.

10 VOLNÝCH MINUT v rámci 
pravidelných dvouměsíčních 
Produktových akcí za nákup mi-
nimálně 3 libovolných produktů 
v akci. Nabídka produktů je vždy 
na www.coopmobil.cz.
Výhodu lze využít každý den a platí pouze pro 
Standardní tarify a Datový tarif.

DOBRÁ KARTA, kdy lze body 
získané v programu COOP Dobrá 
karta vyměnit za volné minuty/
SMS. Volné minuty/SMS lze za 
získané body proměnit snadno na 
prodejnách COOP.
Platí pouze pro Standardní tarify a Datový tarif.

VÝHODY ZA NÁKUPY V COOP

TARIFY COOP Mobil Měsíčně Měsíčně
s bonusem* Volání do ČR ** SMS do ČR ** Data v tarifu

Standardní tarif COOP I 1 Kč - 0,90 - 1,90 Kč 0,80 - 1,20 Kč -

Standardní tarif COOP II 159 Kč - 0,90 - 1,90 Kč 0,80 - 1,20 Kč 1,5 GB

Datový tarif COOP (5 GB) 199 Kč - 2,50 Kč 1,50 Kč 5 GB

Neomezený tarif COOP I 299 Kč 274 Kč neomezeně neomezeně 1,5 GB

Neomezený tarif COOP II 329 Kč 304 Kč neomezeně neomezeně 3 GB

Neomezený tarif COOP III 379 Kč 354 Kč neomezeně neomezeně 5 GB

Neomezený tarif COOP IV 449 Kč 424 Kč neomezeně neomezeně 10 GB

Dokup dat k tarifu s daty 119 Kč - - - 1,5 GB

Objednávky zadávejte na www.skupina.coop/clenove

1 2 3



Pro Vaše dotazy: coop@comverga.com; Tel.: 234 493 116 Technicky službu zajišťuje: COMVERGA a.s.

Nabídka internetových
služeb pro členy
skupiny COOP v kombinaci
s mobilními službami
Internetové služby jsou poskytovány
společností Quadruple a.s.

TARIFY v nabídce od QUADRUPLE
S první SIM kartou COOP Mobil sleva 24 Kč a s každou další sleva 50 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V rámci 1 smlouvy může být realizováno více přípojných míst, pro která platí stejná sleva v kombinaci se SIM kartami 
COOP Mobil. Možnost dodávky modemu v rámci objednávky. 

Všechny služby na 
jednom vyúčtování

Stabilní připojení za 
každého počasí

Vysoká rychlost 
až 1000 Mb/s

Snadné zprovoznění 
a podpora služby

HLAVNÍ VÝHODY

INFORMACE O SLUŽBĚ

Nabízené tarify
od QUADRUPLE

Bez kombinace
se SIM kartou

Kombinace
1 SIM karta

Kombinace
2 SIM karty

Kombinace
3 SIM karty

Kombinace
4 SIM karty

a více

Základní tarif COOP 20 399 Kč 375 Kč 325 Kč 275 Kč 225 Kč

Základní tarif COOP 50 499 Kč 475 Kč 425 Kč 375 Kč 325 Kč

Základní tarif COOP 100 599 Kč 575 Kč 525 Kč 475 Kč 425 Kč

Premiový tarif COOP 250 669 Kč 645 Kč 595 Kč 545 Kč 495 Kč

Premiový tarif COOP 500 729 Kč 705 Kč 655 Kč 605 Kč 555 Kč

Premiový tarif COOP 1000 789 Kč 765 Kč 715 Kč 665 Kč 615 Kč

1 2 3 4

Pro koho je nabídka určena
Kombinovaná nabídka internetových a mobilních 
služeb platí pro členy skupiny COOP.

Jednotné vyúčtování
Služby za SIM karty i internet budou řešeny v rámci 
společného měsíčního vyúčtování na jednom dokladu.

Kdy služba startuje
Internetové služby od společnosti Quadruple můžete 
začít objednávat od října 2020.

Jaký tarif zvolit
Surfujete po internetu a posíláte emaily? Sdílíte často 
fotky a videa? Rádi Vím poradíme vhodnou variantu.

Objednávky zadávejte na www.skupina.coop/clenove











• Nejvyššího maloobchodního obratu jsme dosáhli na

supermarketu 001 Terno Strakonice – 208 207 000 Kč.
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FINANČNÍ SITUACE DRUŽSTVA
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