NÁVRH ZMĚN STANOV
Pro členskou schůzi VIAMILK CZ družstvo dne 24. června 2021
V souvislosti s podřízením družstva VIAMILK CZ zákonu o obchodních korporacích a pro kontinuitu
znění Stanov v přípustné odlišné úpravě některých vztahů
navrhujeme:

I.
PREAMBULE
VIAMILK CZ družstvo, se sídlem v Hradci Králové, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové (dále jen
družstvo), je z podnětu producentů v odvětví zemědělství vytvořené společenství neuzavřeného
počtu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, za účelem soustředění nabídky a vzájemné
podpory svých členů při uvádění výrobků na trh v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví
hovězího a telecího masa. Družstvo se řídí zásadami prospěchu svých členů bez rozdílu formy
podnikání.
PREAMBULE - návrh doplnění:
VIAMILK CZ družstvo, se sídlem v Hradci Králové, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové (dále jen
družstvo), je z podnětu producentů v odvětví zemědělství vytvořené společenství neuzavřeného
počtu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, za účelem soustředění nabídky a vzájemné
podpory svých členů při uvádění výrobků na trh v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví
hovězího a telecího masa. Družstvo se řídí zásadami prospěchu svých členů bez rozdílu formy
podnikání. Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů jako celku.

II.
Čl. 2 Majetkové poměry družstva
5. Základní kapitál družstva činí 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) Základní
kapitál je plně splacen.
Čl. 2 Majetkové poměry družstva – návrh
Bod 5. se vypouští.

III.
Čl. 5 Členský vklad
5. V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o povinnosti k dalšímu členskému
vkladu. Usnesení členské schůze nahrazuje písemnou smlouvu mezi družstvem a členem
družstva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

Čl. 5 Členský vklad – návrh
5. V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o povinnosti k dalšímu členskému
vkladu. V takovém případě družstvo s členem družstva uzavře písemnou smlouvu o převzetí
povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
IV.
Čl. 7 Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
- písemnou dohodou,
- vystoupením člena,
- vyloučením člena,
- prohlášením konkursu na majetek člena,
- zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
- pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností,
- vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci
usnesení o nařízení exekuce nebo zánikem družstva.
2. Členství fyzické osoby zaniká smrtí.
3. Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením
konkursu, popřípadě jejím zánikem.
Čl. 7 Zánik členství – návrh
1. Členství v družstvu zaniká způsoby uvedenými v zákoně.
Odstavec 2 a odstavec 3 se vypouští.

V.
Čl. 9 Vystoupení
1. Člen může z družstva vystoupit, ne však dříve, než jeden rok po vzniku členství, na základě
písemné odhlášky doručené nejpozději do 30. 6. kalendářního roku z jakéhokoliv důvodu
nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby šesti měsíců. Tato doba
začíná plynout dnem 1. 7. kalendářního roku, v němž členství končí, t. j. končí dnem 31. 12.
toho kterého kalendářního roku. U odhlášky doručené po 30. 6. kalendářního roku začíná
plynout výpovědní doba až po 1. 7. následujícího kalendářního roku.
Čl. 9 Vystoupení – návrh
1. Člen může z družstva vystoupit, ne však dříve, než jeden rok po vzniku členství, na základě
písemné odhlášky doručené nejpozději do 30. 6. kalendářního roku z jakéhokoliv důvodu
nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby šesti měsíců. Tato doba
začíná plynout dnem 1. 7. kalendářního roku, členství zaniká jejím uplynutím k 31. 12. toho
kterého kalendářního roku, nedohodnou-li se družstvo a člen družstva písemně jinak.

VI.
Čl. 10 Vyloučení
4. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi a to do 3 měsíců od
obdržení písemného oznámení o vyloučení nebo kdyby se dověděl či mohl dovědět o
vyloučení. Neuplatněním v uvedené lhůtě právo na odvolání zaniká. Nejpozději lze toto právo
uplatnit do 1 roku ode dne rozhodnutí o vyloučení. Členská schůze musí o odvolání
rozhodnout nejpozději do 6 měsíců po podání odvolání. Proti tomuto rozhodnutí členské
schůze se může člen odvolat k soudu.
Čl. 10 Vyloučení – návrh
Odstavec 4 se vypouští.
Odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

VII.
Čl. 13 Vypořádací podíl
3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu podle účetní závěrky k
31.12. roku, v němž členství zaniklo, po následném schválení rozdělení hospodářského
výsledku členskou schůzí. Vypořádací podíl člena se vypočítá tak, že výpočtová základna,
kterou je 50 % výše redukovaného kapitálu, se vynásobí koeficientem zjištěným dle odstavce
2. tohoto článku. Pokud členství zaniká vyloučením člena, výpočtovou základnou pro výpočet
vypořádacího podílu je 10 % výše redukovaného kapitálu. Redukovaný kapitál je vlastní
kapitál snížený o kapitál zapsaný v obchodním rejstříku a v dalších fondech zřízených dle
Stanov družstva (Rezervní odbytový fond) a členské vklady členů s kratším než ročním
členstvím před datem, ke kterému byla sestavena účetní závěrka.
Čl. 13 Vypořádací podíl - návrh
3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu podle účetní závěrky k
31.12. roku, v němž členství zaniklo, po následném schválení rozdělení hospodářského
výsledku členskou schůzí. Vypořádací podíl člena se vypočítá tak, že výpočtová základna,
kterou je výše redukovaného kapitálu, se vynásobí koeficientem zjištěným dle odstavce 2.
tohoto článku. Pokud členství zaniká vyloučením člena, výpočtovou základnou pro výpočet
vypořádacího podílu je 10 % výše redukovaného kapitálu. Redukovaný kapitál je vlastní
kapitál snížený o základní kapitál a o prostředky v dalších fondech zřízených dle Stanov
družstva (Rezervní odbytový fond) a členské vklady členů s kratším než ročním členstvím před
datem, ke kterému byla sestavena účetní závěrka.
VIII.
Čl. 19 Členská schůze
3. Členská schůze musí být svolána, požádá - li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů
družstva, kontrolní komise nebo 3 delegáti.

Čl. 19 Členská schůze – návrh
Odstavec 3 se vypouští.
Odstavec 4 se označuje jako odstavec 3
Odstavec 5 se označuje jako odstavec 4

IX.
Čl. 19 Členská schůze
Čl. 19 Členská schůze – návrh
Za odstavec 4 se vkládá nový odstavec 5, který zní:
5. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva,
majících většinu všech hlasů.

X.
Čl. 19 Členská schůze
6. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva.
Není - li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi
do tří týdnů od termínu oznámeného na písemné pozvánce konání členské schůze původně
svolané. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou odeslanou do 15 dnů
od konání původní členské schůze, nejpozději však nejméně 10 dnů před konáním náhradní
členské schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná
usnášet se, i když není přítomna nadpoloviční většina hlasů všech členů.
Čl. 19 Členská schůze – návrh
První věta „Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů
družstva.“ se vypouští.
6. Není - li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi
do tří týdnů od termínu oznámeného na písemné pozvánce konání členské schůze původně
svolané. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou odeslanou do 15 dnů
od konání původní členské schůze, nejpozději však nejméně 10 dnů před konáním náhradní
členské schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná
usnášet se, i když není přítomna nadpoloviční většina hlasů všech členů.
XI.
Čl. 19 Členská schůze
12. Pro vyslovení neplatnosti usnesení soudem na návrh člena, platí ustanovení §242 Obchodního
Zákoníku.

13. Členské schůze mohou být konány formou dílčích schůzí. Pro svolávání dílčích schůzí a účast
na nich platí ustanovení těchto Stanov pro členskou schůzi uvedená výše. Při rozhodování se
sčítají hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích. Předsedající dílčích členských
schůzí předají zápisy o dílčích členských schůzích představenstvu a představenstvo provede
sečtení hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích a v zápise z jednání
představenstva konstatuje výsledek hlasování. Dílčí schůze nemohou rozhodovat o zániku
družstva, o změně Stanov, o volbě člena orgánu družstva, o přijetí za člena, o vyloučení člena,
o schválení řádné účetní závěrky, o schválení rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu
úhrady ztráty a v dalších případech, pokud tak rozhodne členská schůze.

Čl. 19 Členská schůze – návrh
Odstavec 12 a 13 se vypouští.

XII.
Čl. 22 Společná ustanovení o členství a jednání v orgánech družstva
9. Pro členy orgánů neplatí zákaz konkurence v § 249 Obchodního zákoníku. Nesmí však
svým jednáním způsobit v družstvu škodu, za kterou nese člen orgánu plnou
odpovědnost.
Čl. 22 Společná ustanovení o členství a jednání v orgánech družstva – návrh
9. Pro členy orgánů neplatí zákaz konkurence, nesmí však svým jednáním způsobit
družstvu škodu, za kterou nese člen orgánu plnou odpovědnost.

XIII.
Čl. 28 Zrušení a likvidace družstva
10. Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která
osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:
- počet členů družstva klesl pod počet stanovený v § 221 odst. 3 Obchodního zákoníku,
- souhrn členských vkladů klesl pod částku v § 223 odst. 2 Obchodního zákoníku,
- uplynuly dva roky ode dne, kdy skončilo funkční období orgánů družstva a nebyly zvoleny
nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat členskou schůzi, anebo družstvo po
dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost,
- družstvo porušuje ustanovení §56 ods. 3 Obchodního zákoníku,
- založením, splynutím nebo sloučením družstva byl porušen zákon.
Čl. 28 Zrušení a likvidace družstva – návrh
Odstavec 10 se vypouští.

Odstavec 11 se označuje jako odstavec 10.
Odstavec 12 se označuje jako odstavec 11.
Odstavec 13 se označuje jako odstavec 12.
Odstavec 14 se označuje jako odstavec 13.
Odstavec 15 se označuje jako odstavec 14.

XIV.
Čl. 28 Zrušení a likvidace družstva
12. Likvidační zůstatek se rozdělí tak, že se členům vyplatí splacená část jejich členského
vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení
družstva trvalo alespoň jeden rok. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí členům podle
rozsahu, v jakém se podílejí na základním jmění družstva.
Čl. 28 Zrušení a likvidace družstva - návrh
12. Likvidační zůstatek po vypořádání všech věřitelů družstva se rozdělí tak, že se členům
vyplatí splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi
členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok. Zbytek
likvidačního zůstatku se rozdělí členům podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním
jmění družstva.

XV.
Čl. 29 Ustanovení závěrečná
2. Vztahy těmito Stanovami neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 513/1992 Sb. (Obchodní
zákoník) a zákona č. 90/2012 Sb. (Zákon o obchodních společnostech a družstvech).
3. Tyto Stanovy schválila členská schůze družstva dne 25. května 2017.
Čl. 29 Ustanovení závěrečná – návrh

2. Vztahy těmito Stanovami neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník a zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.
3. Tyto Stanovy schválila členská schůze družstva dne 24. června 2021.

