TATO SMLOUVA O NAVÝŠENÍ DALŠÍHO ČLENSKÉHO VKLADU byla uzavřena v souladu s § 572
odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “Smlouva”) mezi
VIAMILK CZ družstvo / MLÉKO.CZ družstvo
IČO: 642 59 439
se sídlem Zemědělská 897/5, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaným v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. Dr 337 / Vyškov, zapsaným
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. Dr [•],
DÁLE JEN „Družstvo“,
NA STRANĚ JEDNÉ
a
[JMÉNO / OBCHODNÍ FIRMA],
dat. nar. [BUDE DOPLNĚNO] / IČO: [BUDE DOPLNĚNO]
bytem [BUDE DOPLNĚNO] / sídlo [BUDE DOPLNĚNO]
DÁLE JEN „Člen“,
NA STRANĚ DRUHÉ
DRUŽSTVO A ČLEN OZNAČOVANÍ DÁLE SPOLEČNĚ JAKO „Smluvní strany“
A JEDNOTLIVĚ JAKO „Smluvní strana“
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Člen je členem Družstva s podílem představujícím členský vklad na Družstvu ve výši [•], jež je
tvořen základním členským vkladem ve výši 1.000,- Kč a dalším členským vkladem ve výši [•]
(dále jen „Další členský vklad“);
B. Členská schůze, která se konala dne 28. 4. 2022 (dále jen „Členská schůze“), rozhodla svým
usnesením o účelovém rozdělení a převedení prostředků každému členu Družstva, který byl
členem Družstva ke dni 31. prosince 2021, případně jeho právnímu nástupci, na navýšení
jejich členských vkladů, a to (i) z rezervního odbytového fondu Družstva podle poměru
majetkové účasti Člena na Družstvu ke dni 31. prosince 2021 a (ii) z investičního fondu
Družstva podle podílu, jakým se tento člen Družstva podílel na tomto fondu dle evidence
Družstva ke dni 31. prosince 2021; částka ve výši 530 tis. Kč alokovaná v investičním fondu
Družstva nepřipadající na podíl žádného člena Družstva ke dni 31. prosince 2021 se rozděluje
a převádí mezi členy Družstva podle poměru jejich majetkové účasti na Družstvu. Na základě
tohoto rozhodnutí Členské schůze má Člen nárok na částku určenou na navýšení jeho
Dalšího členského vkladu ve výši [•],- Kč (dále jen „Pohledávka Člena“);
C. Členská schůze rozhodla o navýšení Dalšího členského vkladu každého člena Družstva, který
byl členem Družstva ke dni 31. prosince 2021, případně jeho právního nástupce, o částku
odpovídající rozdělovaným prostředkům z rezervního odbytového fondu Družstva a
z investičního fondu Družstva podle písm. B. preambule, která připadá na Člena Družstva. Na
základě tohoto rozhodnutí Členské schůze má být Další členský vklad Člena navýšen o
částku ve výši [•],- Kč;
D. Člen má zájem na navýšení Dalšího členského vkladu o částku ve výši [•],- Kč;
SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY na následujícím:

I.
Úvodní ustanovení
1.

Člen tímto přijímá povinnost k dalšímu členskému vkladu, resp. k navýšení stávajícího Dalšího
členského vkladu o částku ve výši [•],- Kč, čímž mu vzniká závazek vůči Družstvu splatit toto
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navýšení Dalšího členského vkladu ve výši [•],- Kč (dále jen „Pohledávka Družstva“), splatný
ke dni uzavření této Smlouvy.
2.

Další členský vklad Člena po navýšení dle čl. I odst. 1 bude činit celkovou částku ve výši [•],Kč.

II.
Započtení vzájemných pohledávek
1.

Družstvo a Člen tímto započítávají Pohledávku Družstva proti Pohledávce Člena (dále jen
„Započtení“).

2.

Smluvní strany prohlašují, že Započtením v plné výši zaniká Pohledávka Družstva i
Pohledávka Člena.

3.

Povinnost Člena k navýšení Dalšího členského vkladu podle této Smlouvy je Započtením
splněna.

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky a stanovami Družstva. Práva a
povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce Smluvních stran.

2.

[Tato Smlouva doplňuje smlouvu o dalším členském vkladu uzavřenou mezi Členem
a Družstvem dne [•]].

3.

V případě, že by některé ustanovení této Smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo
neúčinné, nezpůsobuje to neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní
strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým
obsahem účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

4.

Tato Smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody Smluvních stran
pouze formou písemných dodatků.

5.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

6.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím
obsahem sjednaným na základě jejich pravé a svobodné vůle souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.

V ___________ dne ___________

V ___________ dne ___________

_______________________________
Člen
Jméno a přijmení: [•]

_______________________________
Družstvo
Jméno a přijmení: [•]
Funkce: Předseda představenstva

_______________________________
Družstvo
Jméno a přijmení: [•]
Funkce: Místopředseda / člen představenstva
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