Příloha pozvánky na členskou schůzi, která se koná dne 11.06.2021.
Návrh na změnu stanov Zemědělského družstva ÚJEZD
Vzhledem k tomu, že počet členů družstva poklesl pod 50 členů je navrženo, aby stanovy byly
upraveny ve smyslu § 726 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích tak, že se
nezřizuje představenstvo ani kontrolní komise, statutárním orgánem je předseda družstva a
působnost kontrolní komise bude vykonávat členská schůze.
Dále se navrhují úpravy stanov tak, aby jejich znění odpovídalo znění zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních korporacích po provedených novelách, tedy znění zákona účinného k 01.01.2021
S ohledem na shora uvedené je navrhována tato změna stanov :
¨
Čl. IV odst. 9 se mění a zní :
Zapisované skutečnosti týkající se osob, které přestaly být členy družstva, vede družstvo
v oddělené části seznamu členů, která je přístupná pouze předsedovi družstva. Členové
představenstva umožní nahlížet do této části seznamu členů jen bývalému členovi, jehož se
zápis týká, a jeho právnímu nástupci.
Čl. V odst. 3 se mění a zní :
Za porušení členských povinností může předseda družstva uložit členovi postih (pokutu) až
do výše 5.000,- Kč, Proti rozhodnutí předsedy družstva o uložení pokuty se může člen
odvolat k členské schůzi do 1 měsíce od doručení rozhodnutí předsedy družstva
o postihu. Rozhodnutí členské schůze je konečné.
Čl. IX odst. 4, 7, 10,12 se mění a zní :
4. Převod družstevního podílu je podmíněn předchozím souhlasem předsedy družstva. Bez
souhlasu předsedy družstva je tento převod neplatný. Tento souhlas předsedy družstva
představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.
7.
Vznik členství v družstvu při přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn
souhlasem předsedy družstva. Souhlasí-li předseda družstva se vznikem členství, hledí
se na dědice, jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. Nevyrozumí-li
předseda družstva dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu
požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Dědic družstevního
podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a
to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem. Podá-li
dědic včas výpověď, platí, že se členem družstva nestal. Výpovědní doba činí 3 měsíce a
po dobu jejího běhu není dědic oprávněn se na činnosti družstva podílet.
10. Družstevní podíl lze s předchozím souhlasem předsedy družstva rozdělit, dochází-li
za podmínek podle těchto stanov při jeho rozdělení k převodu alespoň jednoho
z družstevních podílů vzniklých tímto rozdělením /na jiného člena“ nebo/ na jinou osobu/.
Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu
majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výši jeho členského vkladu,
neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov/ anebo jiné
výši členského vkladu, kterou připouští tyto stanovy.
12. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl
na jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala

a předseda družstva s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby
souhlasilo.
Čl. X odst. odst. 1 písmeno h) a i) a j), 4, odst. 6 a odst. 8 se mění a zní :
okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena
okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud
uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí,
insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení
družstevního podílu požádal zajištěný věřitel
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu
rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný,
pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu,
nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po
uplynutí lhůty duvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle
zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení
exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce
zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut,
nebo

1. h)
i)

4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil
své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha
předsedy družstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem k vyloučení,
mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen
závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností
spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen
s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností
odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů
od doručení výzvy.
6. Rozhodnutí předsedy družstva, o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí
obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních
korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o
vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného rozhodnutí členské
schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
8. Rozhodnutí předsedy družstva, o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze
o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo
rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na
adresu člena uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.
Čl. XI odst. 1 se mění a zní :
1. Družstvo nezřizuje představenstvo a kontrolní komisi.
Orgány družstva jsou :
a) Členská schůze
b) Předseda družstva
Působnost kontrolní komise vykonává členská schůze.

Čl. XI – vypouští se odst. 3, 4, 5, 6, 9 a 10 , dosavadní odst. 7 se označuje jako odstavec 3
a zní :
3. Předseda družstva nesmí :
a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani
zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,
b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti
nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků
jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva.
Čl. XIII odst. 4,5,6,7,8,9,10,11,12 se mění a zní :
4. Předseda družstva svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas
projednat všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé
účetní období.
5. Členská schůze svolaná předsedou družstva k projednání řádné účetní závěrky se musí
konat vždy nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní
závěrka sestavena.
6. Předseda družstva je povinen svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý
zájem družstva.
7. Předseda družstva je povinen bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a
navrhnout členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, nebo
b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.
8. Předseda družstva je povinen bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také
tehdy, jestliže jej o to požádalo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně 10%
hlasů.
9. Není-li členská schůze svolána na žádost členů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK
předsedou družstva tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, může členskou
schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná
všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
10. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí předseda
družstva jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost
doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom předseda družstva členy
přítomné na členské schůzi.
11. Záležitosti, které nebyly zařazeny v pozvánce do programu členské schůze, může
členská schůze projednat jedině v případě, že jsou přítomni všichni členové družstva
a všichni tito členové s projednáním souhlasí; platí to i v případě podle odstavce 10
věta druhá.
12. Členská schůze může schválit svůj jednací řád upravující podrobnosti svolávání a
jednání, nesmí se však odchýlit od zákona a těchto stanov.
Čl. XIV odst. 1 a odst. 11 se mění a zní :
1.
Členskou schůzi řídí předseda družstva, který ji svolal anebo jiná osoba, která za
podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho, kdo členskou
schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom rozhodne
členská schůze usnesením.
11. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu, nejpozději do
15-ti dnů ode dne na který byla svolána původní členská schůze, ten, kdo svolal původně

svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným
způsobem, jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou, jestliže je
stále potřebné, aby se náhradní členská schůze konala.
Čl. XV se mění a zní :
1. Členská schůze
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává předsedu družstva
c) určuje výši odměny předseda družstva
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku, v případech stanovených zákonem
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty,
i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
j) rozhoduje o použití rezervního fondu,
k) rozhoduje o vydání dluhopisů,
l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
m) rozhoduje o přeměně družstva,
n) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by
znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti
družstva
o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r) schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního
zůstatku
s) vyslovuje souhlas se smlouvou o vypořádání újmy vzniklé družstvu porušením péče
řádného hospodáře, uzavíranou s povinnou osobou,
t) rozhoduje o investicích družstva v cenovém objemu nad 2.000.000,- Kč
u) schvaluje uzavírání úvěrových smluv s výší úvěru více jak 2.000.000,- Kč
w) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které
zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují, pokud nejde o záležitosti patřící podle
zákona o obchodních korporacích do působnosti předsedy družstva. O záležitosti, kterou
si členská schůze vyhradí do své působnosti, nelze na téže členské schůzi rozhodovat,
pokud nejsou na této členské schůzi přítomni všichni členové družstva a současně všichni
z nich nevysloví souhlas s tím, že se tato záležitost bude projednávat na této členské
schůzi.
Čl. XVI odst. 3 a 5 se mění a zní :
2. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej
podepíše i ona.
5. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejích přílohou,
zajišťuje předseda družstva.
Čl. XVII se mění a zní :

Předseda družstva.
1. Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. Jedná za družstvo navenek a za
družstvo podepisuje.
2. Předsedovi družstva náleží veškerá působnost, kterou zákon nebo stanovy nesvěřují
do působnosti členské schůze.
3. Předseda družstva v rámci své působnosti řídí činnost družstva a rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou podle zákona nebo podle těchto stanov v působnosti
členské schůze. Přísluší mu obchodní vedení družstva, plní usnesení členské schůze,
není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává
výsledky hospodaření družstva, přijímá k tomu příslušná opatření a předkládá
výsledky hospodaření spolu s návrhy opatření ke schválení členské schůzi, předkládá
členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na
rozdělení a užití zisku nebo úhradu ztráty.
4. O svých rozhodnutích, která příslušejí statutárnímu orgánu družstva, pořizuje
předseda družstva zápisy, z nichž vyplývá obsah jím přijatých rozhodnutí a den, kdy
byla přijata.
5. Předseda družstva je volen na funkční období 4 roky. Předseda družstva může být
volen opětovně na další funkční období.
6. Předsedou družstva může být pouze člen družstva, fyzická osoba, která dosáhla věku
18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání, která je bezúhonná ve smyslu
zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou
provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
7. Předsedou družstva nemůže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené v
ustanoveních o orgánech právnické osoby v § 152 aţ § 155 NOZ a v ustanovení § 46
ZOK.
8. Předseda družstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, kdy je to pro
družstvo nevhodné. Své odstoupení oznámí písemným prohlášením, které přednese
na členské schůzi a bude přiloženo k zápisu z členské schůze. Jeho funkce zaniká
uplynutím jednoho měsíce od konání této členské schůze, není-li na žádost
odstupujícího člena schválen jiný den zániku jeho funkce.
9. Při zániku funkce je povinen předseda družstva, jehož funkce zanikla, předat svou
funkci členovi družstva pověřenému členskou schůzí, pokud není zvolen nový
předseda družstva, jinak do rukou nově zvoleného předsedy družstva. Předá
zejména všechny písemnosti družstva, které měl ve své dispozici a informace o
nevyřízených záležitostech, které vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími
se výkonu jeho funkce, nezbytnými pro plynulou činnost předsedy družstva a pro
činnost družstva. Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným
předávajícím a přejímajícím.
10. Práva a povinnosti mezi družstvem a předsedou družstva se řídí přiměřeně
ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, neplyne-li ze smlouvy o výkonu
funkce, pokud byla mezi bytovým družstvem a předsedou družstva uzavřena, nebo
ze ZOK, něco jiného. Odměnu za výkon funkce lze předsedovi družstva poskytnout
jedině v případě, že je sjednána ve smlouvě o výkonu funkce, nebo je určena
směrnicí schválenou členskou schůzí, anebo je schválena usnesením členské schůze.
11.V ostatním se použijí pro předsedu družstva ustanovení ZOK a NOZ, která se týkají
volených orgánů a členství ve volených orgánech obchodních korporací nebo obecně
právnických osob, pokud se vztahují také na volené orgány bytového družstva.

Čl. XVIII se vypouští a čl. XIX a XX se označují jako čl. XVIII a XIX.
Čl. XIX odst. 4 se mění a zní :
Družstvo dále vytváří fond odměn a sociální fond. Tyto fondy družstvo doplňuje každoročně
z vytvořeného ročního čistého zisku částkou určenou rozhodnutím členské schůze. O
nakládání s prostředky ve fondu rozhoduje členská schůze.

