
 

 

Oznámení předsedy představenstva o konání volby členů statutárního 
orgánu pověření k provedení přípravy volby 

 
 
 
Na základě ustanovení čl. I. odst. 1 rozhodnutí představenstva ze dne 24.5.2021 o způsobu volby členů 
představenstva a členů kontrolní komise v souvislosti s přijetím opatření ke zmírnění dopadů epidemie 
koronaviru SARSCoV-2 při rozhodování orgánů družstva (zvláštní volební řád) a na základě čl. 21 odst. 
1 Stanov dle § 19 za užití § 18 odst. 2 zák. č. 191/2021 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů 
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů 
a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 
 

oznamuji,  
 
konání volby dvou členů představenstva, jednoho člena představenstva s účinností od 25.11.2021 a 
druhého člena představenstva s účinností od 10.6.2021, anebo s účinností ke dni volby nastane-li den 
volby v den pozdější, a dvou členů kontrolní komise, jednoho člena a současně předsedu kontrolní 
komise s účinností od 24.11.2021 a druhého člena kontrolní komise s účinností od 10.6.2021, anebo s 
účinností ke dni volby nastane-li den volby v den pozdější, a to  
 
způsobem per rollam v působnosti shromáždění delegátů, kdy návrh rozhodnutí v rámci rozhodování 
per rollam ve smyslu § 652 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, jímž bude 
volba konána, bude ve smyslu čl. I odst. 2 zvláštního volebního řádu, doručen všem delegátům zapsaným 
v seznamu delegátů družstva a uveřejněn na informační desce družstva nejdříve prvního dne po uplynutí 
deseti dní ode dne doručení tohoto oznámení poslednímu z delegátů zapsaným v seznamu delegátů 
družstva. Lhůta pro vyjádření se k návrhu rozhodnutí v rámci rozhodování per rollam ve smyslu § 
652 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, bude činit 15 dní ode doručení 
návrhu rozhodnutí všem delegátům zapsaným v seznamu delegátů družstva.  
 
K podání přihlášky kandidátům stanovuji lhůtu 7 dní ode uveřejnění tohoto oznámení na informační 
desce družstva.  
 
V souladu s čl. I odst. 2 zvláštního volebního řádu pověřuji k přípravě voleb Janu Sladovou, 
zaměstnankyni družstva.  
 
K výkonu funkce člena představenstva je způsobilá fyzická osoba, která je svéprávná, bezúhonná ve 
smyslu zákona o živnostenském podnikání, jíž ve smyslu § 46 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, v platném znění nebrání provozování živnostenské činnosti žádná překážka. Současně ve 
smyslu § 710 uvedeného zákona člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, ani 
ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného, nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném 
postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož jsou členy 
pouze jiná družstva, nesmí být členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle 
zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.  
 
K výkonu funkce člena kontrolní komise (předsedy kontrolní komise) je způsobilá fyzická osoba, která 
je svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, jíž ve smyslu § 46 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích, v platném znění nebrání provozování živnostenské činnosti žádná 
překážka. Současně ve smyslu § 733 za užití § 710 odst. 1, odst. 2 a odst. 4 uvedeného zákona člen 
kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, ani ve prospěch jiných osob, ani 
zprostředkovávat obchody družstva pro jiného, nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické 
osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, 
společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož jsou členy pouze jiná družstva, nesmí být členem 
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představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za 
družstvo. 
 
 

Poučení: 
 
Přihláška musí obsahovat nejméně následující údaje a přílohy: 
 

a) jméno a příjmení kandidáta, rok jeho narození,  
b) povolání kandidáta (zaměstnání, údaj o podnikatelské činnosti, služební poměru 

apod.),  
c) označení funkce, na níž se kandidát uchází (volená funkce),   
d) označení orgánu, do něhož má být volba konána, 
e) kontaktní elektronickou adresu kandidáta,  
f) označení členské samosprávy, k níž kandidát přísluší, 
g) prohlášení kandidáta, že splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce člena voleného 

orgánu a souhlas s uvedením do funkce člena voleného orgánu 
 
K pozdě podaným přihláškám se nepřihlíží. Stejně tak se nepřihlíží k přihláškám podmíněným, 
obsahujícím výhradu, nesrozumitelným, neúplným či jinak neurčitým, nedojde-li k odstranění takové 
vady před uplynutím lhůty k jejich podání. 
 
V Českém Krumlově dne 24.5.2021 
 
 
Ing. Jan Štaberňák v.r. 
předseda představenstva 
 
vyvěšeno dne 27.5.2021 


