
   Změny stanov Agrodružstva Šumavské Hoštice, zákon                  č. 33/2020 a č. 163/2020 . 
 
1. V článku 2 se na konci odstavce 1 ruší tečka a doplňuje se text „ ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
2. V článku 2 odstavci 2 se text názvu odstavce nahrazuje novým textem „ Předmět podnikání družstva a předmět 
činnosti družstva“. 
 
3. V článku 2 odstavci 2 se doplňuje odstavec A) Předmětem podnikání družstva je: 
 
4. V článku 2 odstavci 2  se doplňuje bod f, který zní: „f) Výroba elektrické energie“. 
 
5. V článku 2 odstavci 2 se na konci odstavce doplňuje bod „ B) Předmět činnosti družstva je: Pronájem nemovitostí, 
bytů a nebytových prostor“. 
 
6. V článku 2  odstavci 4 se za slova „ činí 1 000,- Kč.“ doplňuje text „ Tento vstupní vklad je povinen žadatel o členství 
splatit nejpozději v den podání členské přihlášky.“ 
 
7. V článku 2 na konci odstavce 4 se slova „ jejího převzetí“ nahrazují textem „ schválení členské přihlášky 
představenstvem družstva“. 
 
8. V článku 3 odstavci 2 se ruší druhá věta. 
 
9. V článku 4 odstavci 3 se text druhé věty nahrazuje novým textem „ Vznik případného členství při přechodu 
družstevního podílu na dědice řeší článek 6 odst. 7 a odst. 9 stanov. 
 
10. V článku 6 odstavci 2 se ruší tečka na konci odstavce a doplňuje se text „ a nemůže být ani ve spoluvlastnictví“. 
 
11. V článku 6 odstavci 7 se na konci třetí věty slova „ nabytí dědictví“ nahrazují slovy „ smrti zůstavitele“. 
 
12. V článku 6  se na konci odstavce 7 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text „ nejpozději však do jednoho měsíce 
ode dne kdy mu bylo nabytí dědictví potvrzeno, jinak toto právo zaniká“. 
 
13. V článku 7  odstavci 3 na konci druhé věty se za slovy „ změnou stanov“ tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text „ 
jinak toto právo vystoupit z důvodu nesouhlasu se změnou stanov , zaniká“. 
 
14. V článku 7  odstavci 6 se za poslední větou ruší tečka a doplňuje text „ ve znění pozdějších předpisů. Proti 
rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí jinak toto právo zaniká. Jestliže o vyloučení rozhodovala členská schůze postupuje se dle zákona o 
obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů“. 
 
15. V článku 7 odstavci 8 se ruší slovo „ představenstva“ . 
 
16. V článku 8 odstavci 5 se text ruší a nahrazuje se novým textem „ Zákaz konkurence se nevztahuje na případné 
členství téže osoby v orgánech mateřské korporace Agrodružstva Šumavské Hoštice a zároveň členství v orgánech 
dceřiné korporace ZEMAGRA a.s. Šumavské Hoštice. Jinak platí zákon v plném rozsahu. 
 
17. V článku 8 se ruší odstavec 6 a odstavec 7 a odstavce 8, 9 a 10 se označují jako odstavce 6, 7 a 8. 
 
18. V článku 8 a původním odstavci 8 nově odstavci 6 se text nahrazuje novým textem „ Člen voleného orgánu družstva 
může z funkce odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení, je odstupující člen voleného orgánu povinen doručit orgánu 
jehož je členem. Jestliže v žádosti není uveden termín odstoupení, zaniká funkce odstupujícího člena do jednoho 
měsíce od doručení písemného oznámení orgánu 
jehož je členem. 
 
19. V článku 9 odstavci 1 v poslední větě se slovo „ třetiny“ nahrazuje slovem „ desetiny“. 
 
20. V článku 10 odstavci 1 v druhé větě se ruší slova „ a na internetových stránkách“. 
 
21.V článku 10 se za poslední větu odstavce 1 doplňuje text „ Se souhlasem člena mu může být pozvánka zasílána 



pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů“. 
 
22. V článku 10 se za text v odstavci 5 doplňuje věta „ Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 dnů přede  
dnem konání členské schůze v sídle družstva“. 
 
23. V článku 11 se doplňuje odstavec 14, 15, 16, 17 a) a 17 b) 
Odstavec 14 zní: Při rozhodování členské schůze per rollam zašle osoba oprávněná svolat členskou schůzi všem členům 
návrh rozhodnutí, který obsahuje: 
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění 
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů od doručení návrhu členovi 
c) podklady potřebné pro jeho přijetí 
Odstavec 15 zní: Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh 
rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se členům zasílá kopie veřejné listiny a návrhu 
rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na 
vyjádření musí být úředně ověřen. 
Odstavec 16 zní: Nedoručí-li člen ve lhůtě dle článku 11 odstavec 14 b) osobě oprávněné svolat členskou schůzi souhlas 
s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 
Odstavec 17 a) zní: Rozhodnutí, přijaté postupem dle článku 11 odstavec 14,15 a 16 včetně dne jeho přijetí, oznámí 
družstvo nebo osoba oprávněná svolat členskou schůzi všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. 
Odstavec 17 b) zní: Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního člena k návrhu nebo 
marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření členů, bylo-li dosaženo počtu hlasů 
potřebného k přijetí rozhodnutí. 
 
24.  V článku 12 odstavci 1d) za slovem „ závěrku“ se ruší čárka a doplňuje se text „ a v případech stanovených 
zákonem i mezitímní účetní závěrku“. 
 
25. V článku 12 odstavci 1 h) se za slovo „ zisku“ doplňují slova „nebo jiných vlastních zdrojů“. 
 
26. V článku 12 odstavci 1 m) se text nahrazuje novým textem „ schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh 
na použití likvidačního zůstatku“. 
 
27. V článku 13 odstavci 1  se na konci věty ruší tečka a doplňuje se text „ a to do 15 dnů ode dne konání členské 
schůze“. 
 
28. V článku 13 odstavci 7 se v první větě slova „ notářským zápisem“ nahrazují slovy „ veřejnou listinou“. 
 
29. V článku 13 odstavci 7 a) se za slova „ změnu stanov“ doplňuje text „ nebo o rozhodnutí , jehož důsledkem je 
změna stanov“. 
 
30. V článku 13 odstavci  8 se slova  „ Notářský zápis, kterým“ nahrazují slovy „ Veřejná listina, kterou“ 
 
31. V článku 14 odstavci 4 se za slova „ rozdělení zisku nebo“ vkládají slova „  , jiných vlastních zdrojů anebo“ 
 
32. V článku 14 odstavci 6 se na začátek odstavce doplňuje text „ O každém jednání představenstva musí 
představenstvo kontrolní komisi předem informovat“. 
 
33. V článku 17 odstavci 1 se ruší tečka na konci odstavce a doplňuje se text „ ve znění pozdějších předpisů“. 
 
34. V článku 17 odstavci 6 se na konci věty doplňuje text: „ a dne 14.7.2021.“ 
 
35. Doplňuje se článek 18 s názvem Účinnost změny stanov, kde odstavec 1 zní: Změna stanov na základě zákona 
č.33/2020 Sb. a zákona č. 163/2020 Sb. nabývá účinnosti dnem schválení změny členskou schůzí, to je dnem 14.7.2021. 
 
 
                                                                                           Za představenstvo družstva 
                                                                                           předseda Ing. Zdeněk Selner 
 
 
 



 
 
 
  
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


