
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 
 

představenstvo družstva 
ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE 

IČ: 001 12 518 
se sídlem Školní 281, 398 01 Mirotice 

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. DrXXXXII 2298 
(dále jen „Družstvo“) 

 
tímto svolává členskou schůzi Družstva, 

konanou dne 23. 8. 2021 od 10.00 hodin v sídle Družstva na adrese Školní 281, Mirotice 
 
Program jednání řádné členské schůze: 
1) Zahájené členské schůze 
2) Seznámení s aktuálním stavem vnitřního uspořádání Družstva (představenstvo, kontrolní komise) 
3) Změna stanov Družstva – zrušení představenstva  
4) Změna stanov Družstva – zrušení kontrolní komise 
5) Změna stanov Družstva – zrušení ustanovení čl. 16 odst. 9) a 10) stanov Družstva 
6) Odvolání představenstva a kontrolní komise 
7) Volba předsedy Družstva, schválení jeho odměny 
8) Diskuze 
9) Závěr a ukončení členské schůze 
 
Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen za 
účasti a se souhlasem všech členů Družstva. 
 
Rozhodnutími členské schůze ve věcech uvedených v bodech 3) až 5) programu má dojít ke změnám 
stanov Družstva. Návrh změn stanov Družstva spolu s jejich odůvodněním a návrhem usnesení členské 
schůze tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. S navrhovaným úplným zněním stanov Družstva po zapracování 
přijatých změn se členové Družstva mohou seznámit v pracovních dnech v běžné pracovní době v sídle 
Družstva. 
 
S ohledem na navrhované změny stanov Družstva je třeba odvolat dosavadní členy zrušených orgánů 
Družstva – představenstva a kontrolní komise – a jmenovat předsedu Družstva. 
 
Usnesení členské schůze Družstva je třeba osvědčit veřejnou listinou, neboť svolávaná členská schůze 
bude jednat o změně stanov Družstva. Tuto veřejnou listinu (notářský zápis) o jednání členské schůze 
Družstva vyhotoví notářka JUDr. Ilona Pavlasová, notářka v Písku, která se bude jednání členské schůze 
účastnit. Žádáme proto členy Družstva, aby zajistili na jednání členské schůze účast svou či účast řádně 
zmocněného zástupce. 
 

Mirotice 14. 7. 2021 
 
za ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE 
 
 
 
            Jan Keřka               Petr Úlehla 
člen představenstva      člen představenstva 
 
 

 



Příloha č. 1 
 

POZVÁNKY NA ČLENSKOU SCHŮZI ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO MIROTICE 
IČ: 001 12 518 

se sídlem Školní 281, 398 01 Mirotice 
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. DrXXXXII 2298 

(dále jen „Družstvo“) 
 

konané dne 23. 8. 2021 od 10.00 hodin v sídle Družstva na adrese Školní 281, Mirotice 
 
Rozhodnutími členské schůze má dojít ke změnám stanov Družstva. Návrh změn stanov Družstva spolu 
s jejich odůvodněním a návrhem usnesení členské schůze je uveden u příslušných bodů níže. 
 
Podle ustanovení § 726 zákona č. 90/2012 S., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZOK“), je družstvo, které má méně než 50 členů, tzv. malé družstvo. S tímto se pojí řada 
zjednodušujících aspektů ohledně vnitřního uspořádání a fungování družstva. Cílem této úpravy je 
umožnit zjednodušený proces tvorby a rozhodování orgánů družstva, kde je vytváření dosavadní 
komplikované organizační struktury dále neúčelné. 
 
Jelikož má družstvo k dnešnímu dni méně než 50 členů, je tedy tzv. malým družstvem. 
 
a) Změna stanov Družstva – zrušení představenstva 
Podle ustanovení § 726 odst. 1 ZOK v malém družstvu mohou stanovy určit, že se představenstvo 
nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva. 
 
Organizační záležitosti i zastupování Družstva je schopna s ohledem na rozsah činnosti Družstva zajistit 
i jediná osoba. Z tohoto důvodu se změní stanovy Družstva tak, že se představenstvo jako orgán 
Družstva zruší. Toto bude mít dopad i do dalších ustanovení stanov, která na přijaté rozhodnutí a 
úpravy musí reagovat. Benefitem však bude zjednodušení jednání statutárního orgánu Družstva, jeho 
organizace a úbytek agendy související s činností představenstva. 
 
Návrh přijatých usnesení: 

1. Představenstvo jako orgán Družstva se zrušuje. 
2. Ustanovení čl. 16 odst. 1) stanov se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„1) Orgány družstva jsou členská schůze a předseda družstva.“ 
3. Ustanovení čl. 16 odst. 6) a 7) stanov se ruší a vypouští bez náhrady. 
4. Ustanovení čl. 16 odst. 8 stanov se mění tak, že se ruší část znějící: „Členská schůze určuje 

odměnu členů představenstva nebo kontrolní komise za výkon jejich funkce. Tato odměna může 
být rozhodnutím členské schůze krácena nebo zcela odejmuta, porušil-li daný člen své 
povinnosti vyplývající ze zákona nebo stanov.“ a nahrazuje se novým zněním: „Členská schůze 
určuje odměnu předsedy družstva.“ 

5. Ustanovení čl. 18 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním: 
„Článek 18 – Předseda družstva 
1) Statutárním orgánem družstva je předseda družstva. Předsedu družstva volí členská schůze. 
2) Předseda družstva řídí činnost družstva, plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji 
činnost. Rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo stanovami 
vyhrazeny jiným orgánům družstva. 
3) Předseda družstva je oprávněn schválit výhody členům a zaměstnancům družstva. 
4) K organizaci a řízení běžné činnosti družstva může být předsedou družstva jmenován ředitel. 
Osoba vykonávající funkci ředitele nemusí být členem družstva.“ 

6. V ustanovení čl. 8 odst. 8) stanov se ruší věta: „Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí 
právní zájem nebo doloží souhlas člena, jehož se zápis týká, aby do seznamu nahlédl.“ a 



nahrazuje se větou: „Předseda družstva umožní každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží 
souhlas člena, jehož se zápis týká, aby do seznamu nahlédl.“ 

7. V ustanovení čl. 9 odst. 1) stanov se ruší věta: „Členská práva a povinnosti lze převést na člena 
družstva bez souhlasu představenstva, na jinou osobu pouze se souhlasem představenstva. 
Původní člen však ručí za splácení členského vkladu nabyvatelem členských práv a povinností. 
Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se člen může odvolat k členské schůzi, která musí 
odvolání projednat na svém nejbližším zasedání.“ a nahrazuje se větou: „Členská práva a 
povinnosti lze převést na člena družstva bez souhlasu předsedy družstva, na jinou osobu pouze 
se souhlasem předsedy družstva. Původní člen však ručí za splácení členského vkladu 
nabyvatelem členských práv a povinností. Proti zamítavému rozhodnutí předsedy družstva se 
člen může odvolat k členské schůzi, která musí odvolání projednat na svém nejbližším 
zasedání.“ 

8. V ustanovení čl. 9 odst. 3) stanov se ruší věta: „Družstevní podíl lze rozdělit za účelem převodu 
jeho části se souhlasem představenstva, pokud v důsledku rozdělení družstevního podílu 
neklesne majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši 
základního členského vkladu.“ a nahrazuje se větou: „Družstevní podíl lze rozdělit za účelem 
převodu jeho části se souhlasem předsedy družstva, pokud v důsledku rozdělení družstevního 
podílu neklesne majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod 
výši základního členského vkladu.“ 

9. V ustanovení čl. 10 odst. 4) stanov se ruší věta: „Družstevní podíl se dědí, vznik členství dědice 
je podmíněn souhlasem představenstva na základě písemné žádosti (pro podání žádosti se 
použije obdobně ustanovení článku 8 odst. 2 a 3 stanov).“ a nahrazuje se větou: „Družstevní 
podíl se dědí, vznik členství dědice je podmíněn souhlasem předsedy družstva na základě 
písemné žádosti (pro podání žádosti se použije obdobně ustanovení článku 8 odst. 2 a 3 
stanov).“ 

10. V ustanovení čl. 12 odst. 3) stanov se ruší věta: „O jejich zřízení, pravidlech tvorby a čerpání 
rozhoduje představenstvo.“ a nahrazuje se větou: „O jejich zřízení, pravidlech tvorby a čerpání 
rozhoduje předseda družstva.“ 

11. V ustanovení čl. 14 odst. 4) stanov se ruší a vypouští bez náhrady věta: „O nárocích a pravidlech 
pro čerpání rozhoduje představenstvo.“ 

12. V ustanovení čl. 14 odst. 7) stanov se ruší věta: „Využít krátkodobou finanční podporu družstva 
v případě vlastní platební neschopnosti za podmínek stanovených představenstvem družstva.“ 
a nahrazuje se větou: „Využít krátkodobou finanční podporu družstva v případě vlastní platební 
neschopnosti za podmínek stanovených předsedou družstva.“ 

13. V ustanovení čl. 15 odst. 5) stanov se ruší věta: „Výjimky z této zásady může povolit 
představenstvo, pokud se jedná o půdu nevhodnou pro potřeby družstva. Představenstvo 
rozhoduje rovněž o přidělení konkrétních pozemků k soukromému užívání s přihlédnutím 
k racionálnímu využití půdy.“ a nahrazuje se větou: „Výjimky z této zásady může povolit 
předseda družstva, pokud se jedná o půdu nevhodnou pro potřeby družstva. Předseda družstva 
rozhoduje rovněž o přidělení konkrétních pozemků k soukromému užívání s přihlédnutím 
k racionálnímu využití půdy.“ 

14. Ustanovení čl. 20 odst. 1 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním: „Předseda 
představenstva a prokuristé jsou povinni zdržet se konkurenčního jednání stanoveného 
zákonem.“ 

15. Ustanovení čl. 20 odst. 2 stanov se ruší a nahrazuje se novým zněním: „Ostatní členové 
družstva v pracovním poměru k družstvu mohou vykonávat podnikatelskou činnost pouze se 
souhlasem předsedy družstva. Svoji podnikatelskou činnost je člen družstva povinen oznámit 
družstvu do 30 dnů po získání příslušného oprávnění nebo od vzniku členství ve statutárním 
orgánu jiné právnické osoby. Předseda družstva může členovi podnikání zakázat, pokud by jím 
došlo k porušení stanov, vnitřních předpisů družstva nebo ke střetu zájmů družstva a tohoto 
podnikatele.“ 

16. Ustanovení čl. 21 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním:  



„Článek 21 – Účetní závěrka 
1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou 
navrhne předseda družstva i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě uloží členům družstva 
povinnost přispět na úhradu ztrát družstva až do výše trojnásobku základního členského vkladu. 
2) Předseda družstva zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která 
obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. 
Výroční zprávu předkládá předseda družstva spolu s roční účetní závěrkou k projednání členské 
schůzi.“ 

 
b) Změna stanov Družstva – zrušení kontrolní komise 
Podle ustanovení § 726 odst. 2 ZOK se v malém družstvu nezřizuje kontrolní komise, pokud tak 
výslovně nestanoví stanovy. Podle aktuálně platných a účinných stanov Družstva je kontrolní komise 
jedním z orgánů Družstva a Družstvo ji tak musí jmenovat. Působnost kontrolní komise v malém 
družstvu přebírá především členská schůze. Benefitem provedených změn bude zjednodušení 
organizační struktury Družstva a úbytek agendy související s činností a zřizováním kontrolní komise. 
 
Návrh přijatých usnesení: 

1. Kontrolní komise jako orgán Družstva se zrušuje. 
2. Ustanovení čl. 19 stanov se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Článek 19 – Kontrolní komise 
1) Kontrolní komise se v družstvu nezřizuje. 
2) Působnost kontrolní komise podle zákona vykonává členská schůze. 
3) Každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní 
komise.“ 

 
c) Změna stanov Družstva – zrušení ustanovení čl. 16 odst. 9) a 10) stanov Družstva 
S ohledem na navrhované změny týkající se orgánů Družstva je citovaná úprava ustanovení čl. 16 odst. 
9) a 10) stanov Družstva nadbytečná. Odměňování předsedy Družstva upravuje navržené nové znění 
ustanovení čl. 16 odst. 8 stanov (s tím, že odměnu předsedy družstva určuje členská schůze). Kontrolní 
komise se nezřizuje, není proto třeba upravovat pravidla pro určování její odměny.  
 
Obdobné platí pro případnou přípravu volebního řádu, když předsedu družstva volí do funkce členská 
schůze (viz navržené znění ustanovení čl. 18 odst. 1 stanov) a kontrolní komise se navrhuje v Družstvu 
bez náhrady zrušit. 
 
Návrh přijatých usnesení: 

1. Ustanovení čl. 16 odst. 9) a 10) stanov se ruší a vypouští bez náhrady. 
 
 
 
 


