
Příloha č. 1 k 

pozvánce na členskou schůzi konanou dne 27. května v 9.00 hodin k bodům 2), 3), 4), 5), 6), 
7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) a 14) pozvánky 

 

2 Navrhovaná změna v úvodní legislativě - doplnění věty druhé do úvodní legislativy, která bude 
mít následující znění: 

Družstvo je organizací producentů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění. 

3) Navrhovaná změna čl. III., odst. 1., věty první stanov Družstva – čl. III., odst. 1, věta první 
stanov Družstva bude mít napříště následující znění: 

1) Účelem družstva je podpora produkce a zajištění odbytu ovoce a zeleniny, zpracovaného ovoce a 
zeleniny svých členů prostřednictvím společného obchodního a dalšího podnikání, které je zaměřeno 
zejména na:  

4) Navrhovaná změna čl. III., odst. 1, písm. b), c), d) a f) stanov Družstva – čl. III., odst. 1., písm. b), 
c), d) a f) stanov Družstva budou mít napříště následující znění: 

b)  podporu koncentrace nabídky ovoce, zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny, 

c)  společný prodej ovoce, zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny z produkce členů i přikoupených 
výrobků za co nejvýhodnější cenu a snížení výrobních nákladů a regulaci cen výrobců ovoce, 
zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny, 

d)  provozování společných zařízení ke skladování a úpravě ovoce, zeleniny, zpracovaného ovoce a 
zeleniny a výrobků z nich, podporu moderních způsobů hospodaření, techniky pěstování a techniky 
na zpracování odpadů nezatěžující životní prostředí, zejména za účelem ochrany vod, půdy a krajiny 
jakož i zachování a podporu rozmanitosti druhů, 

f)  zajištění dopravy ovoce, zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny pro pěstitele a obchod, 

5) Navrhovaná změna čl. III. stanov Družstva – doplnění nového odst. 2 do čl. III. stanov Družstva 

2) Družstvo je založeno z podnětu producentů ovoce a zeleniny, nebo těchto produktů určených pouze ke 
zpracování v souladu s čl. 152 a čl. 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
v platném znění.   

6) Navrhovaná změna čl. V., odst. 1. stanov Družstva – čl. V., odst. 1. stanov Družstva bude mít 
napříště následující znění: 

1) Členy Družstva mohou být právnické i fyzické osoby podnikající na území České republiky, které 
produkují ovoce, zeleninu nebo zpracované ovoce a zeleninu, a které uhradily členský vklad, a které splní 
podmínky vyplývající ze zákona a těchto stanov. 

7) Navrhovaná změna čl. V., odst. 7 stanov Družstva – čl. V., odst. 7 stanov Družstva bude mít 
napříště následující znění: 



7) Vystoupením skončí členství uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba pro vystoupení člena z 
Družstva činí 3 měsíce a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci doručení 
oznámení o vystoupení člena Družstva z Družstva. 

8) Navrhovaná změna čl. VI. odst. 2 stanov Družstva – doplnění písm. i) do čl. VI., odst. 2 stanov 
Družstva 

i) povinnost uplatňovat pravidla přijatá organizací producentů ohledně podávání zpráv o produkci, 
produkce samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životních prostředí v souladu s čl. 153, odst. 1, písm. 
a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.  

9) Navrhovaná změna čl. VIII. odst. 1., stanov Družstva – doplnění písm. c) do čl. VIII., odst. 1., 
stanov Družstva, které bude mít napříště následující znění: 

c) kontrolní komise 

10) Navrhovaná změna názvu čl. X. stanov Družstva – název čl. X stanov Družstva bude mít 
napříště následující znění: 

Představenstvo Družstva a Kontrolní komise 

11) Navrhovaná změna názvu čl. X. stanov Družstva – doplnění nového odst. 8. do čl. X. stanov 
Družstva, který bude mít napříště následující znění: 

8) Kontrolní komise. Kontrolní komise má 3 členy volené členskou schůzí. Kontrolní komise je odpovědná 
pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech Družstva. Členové kontrolní komise volí ze svého 
středu předsedu a místopředsedu. Kontrolní komise se schází dle potřeby alespoň však jedenkrát ročně. 
Kontrolní komise je oprávněna zejména: 

a) Kontrolovat veškerou činnost Družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od 
představenstva jakékoli informace o hospodaření Družstva; 

b) uplatňovat nároky Družstva z odpovědnosti členů statutárního orgánu Družstva za způsobenou 
újmu; 

c) projednávat stížnosti členů Družstva; 
d) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty Družstva; 
e) účastnit se zasedání představenstva; 
f) na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a požadovat zjednání nápravy. 

12) Navrhovaná změna čl. XIII. odst. 3 stanov Družstva – čl. XIII., odst. 3 stanov Družstva bude 
mít napříště následující znění: 

3) Členství v orgánech a podnikatelskou činnost uvedenou v předchozím odstavci musí členové orgánů 
družstva oznámit členské schůzi a ta je musí schválit. Ředitel nesmí být podnikatelem ani členem jiných 
obchodních společností či družstev nebo jejich orgánů bez předchozího písemného souhlasu představenstva 
Družstva. Rozsah pravomocí a činností vykonávaných ředitelem vyplývají vždy z aktuálního pověření 
ředitele, kterým Družstvo ředitele pověřuje k zastupování Družstva v pověření specifikovaných 
záležitostech a dále z pracovní smlouvy ředitele.  

13) Navrhovaná změna čl. XIV. odst. 1 stanov Družstva – čl. XIV., odst. 1 stanov Družstva bude mít 
napříště následující znění: 



1) Nestačí-li k úhradě ztráty Družstva vykázané v roční účetní závěrce, prostředky rezervního fondu, může 
členská schůze určit, že členové Družstva jsou povinni přispět k úhradě ztráty. Uhrazovací povinnost člena 
je omezena do výš 5 % tržeb člena z dodaného ovoce, zeleniny a zpracovaného ovoce a zeleniny Družstvu 
v kalendářním roce, ve kterém ztráta vznikla. 

14) Navrhovaná změna čl. XV. odst. 4 stanov Družstva – čl. XV., odst. 4 stanov Družstva bude mít 
napříště následující znění: 

4) Družstvo zřizuje operační fond, o výši příspěvků rozhoduje členská schůze. Operační fond je používán 
pouze k financování schváleného operačního programu a je financován z příspěvků členů nebo samotného 
Družstva.   

 

 

 

 

 


