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V Praze dne 9.6.2021 

 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolujeme si Vám v příloze zaslat pozvánku na řádnou členskou schůzi spořitelního družstva Artesa. 
Členská schůze se koná ve středu 30. června 2021 od 10:00 hodin v Národním domě na Vinohradech, 
Náměstí Míru 9/820, Praha 2. Program členské schůze a další informace k jejímu konání naleznete 
v přiložené pozvánce. 
 
Účast členů družstva na členské schůzi není povinná a je zcela na Vašem uvážení. Pokud se rozhodnete 
členské schůze zúčastnit, žádáme Vás, z organizačních důvodů a z důvodů aktuálních opatření 
spojených s epidemií COVID-19, o potvrzení Vaší účasti zasláním zprávy na e-mail: info@artesa.cz 
nebo telefonicky na čísle: 221 015 131 (od 09:00 do 17:00 v pracovní dny) nejpozději do 25.6.2021.  
 
V souvislosti s hygienickými opatřeními proti šíření nákazy bude u vstupu podávána pouze balená voda. 
Stejně tak bude pro účastníky k dispozici dezinfekce na ruce.  
 
Dovolujeme si upozornit, že vzhledem k aktuálně platnými opatřeními ve vztahu ke konání valných 
hromad a členských schůzí (více na https://covid.gov.cz/situace/podnikatelska-cinnost/konani-
valnych-hromad-clenskych-schuzi) která jsou platná do 30.6.2021 je vstup na členskou schůzi 
podmíněn dodržením následujících režimových opatření: 
V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla 
přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10 osob, jsou to: 

 každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo 
N 95, 

 osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné 
domácnosti). 

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
 absolvování PCR testu v posledních 7 dnech, 
 absolvování POC antigenního testu v posledních 72 hodinách, 
 absolvování testu v zaměstnání či ve škole v posledních 72 hodinách, 
 mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní, 
 mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí 

uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců, 
 u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců. 

 
 
Hlavními body řádné členské schůze jsou schválení Výroční zprávy za rok 2020, schválení účetní závěrky 
za rok 2020 včetně schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 a změny 
v orgánech Družstva. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
  

   
 

Jan Roztočil 
 

Ing. Martin Krajíček 
 

Ing. Jaroslav Libíček 
předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva 
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POZVÁNKA 

na řádnou členskou schůzi 
Artesa, spořitelní družstvo 

 
 

Představenstvo družstva Artesa, spořitelní družstvo, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, 
PSČ 12000, IČ: 25778722 (dále jen „Družstvo“), 
 

oznamuje konání členské schůze 
 

která se svolává v souladu s ustanoveními § 636 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, v platném znění, a bude se konat dne 30. června 2021 od 10:00 hodin v Národním domě 
na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, Majakovského sál. 
 
Program jednání členské schůze: 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 
2. Volba orgánů členské schůze 
3. Schválení jednacího řádu členské schůze 
4. Zpráva Kontrolní komise 
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 
7. Schválení Výroční zprávy za rok 2020 
8. Schválení výplaty vypořádacích podílů u ukončených členství 
9.  Volba a odvolání členů orgánů Družstva a schválení smluv o výkonu funkce 
10. Schválení statutárního auditora Družstva za rok 2021 
11. Závěr 
 
S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se může člen seznámit v úředních 
hodinách v sídle Družstva, nebo na pobočkách Družstva (adresy i úřední hodiny jsou uvedeny na 
www.artesa.cz), případně na webových stránkách Družstva. Podklady budou k nahlédnutí i před 
konáním členské schůze v místě jejího konání.  
 
V případě, že shora uvedená členská schůze nebude usnášeníschopná ani do 30 minut od plánovaného 
zahájení, představenstvo Družstva tímto svolává náhradní členskou schůzi, která se bude konat dne 
30. června 2021 od 10:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, 
Majakovského sál, a to se stejným programem jednání. Upozorňujeme členy Družstva, že náhradní 
členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. 
 
Registrace členů – zápis přítomných členů do prezenční listiny – bude probíhat v den konání řádné 
členské schůze od 9:30 hodin v Národním domě na Vinohradech, Náměstí Míru 9/820, Praha 2, 
Majakovského sál. 
 
 
V Praze dne 9.6.2021 
 
 
 

 
 
 

Jan Roztočil 

 
 
 

Ing. Martin Krajíček 

 
 
 

Ing. Jaroslav Libíček 
předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva 


