
Semenářské obchodní družstvo 

Strakonice 
 

Návrh na změnu stanov 
 

Představenstvo Semenářského obchodního družstva postupuje podle čl. 58 Stanov a § 637 zákona č. 
90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích v platném znění a protože předkládá návrh na změnu 

stanov, k pozvánce přikládá v příloze návrh těchto změn:  

 

 

Aktuální znění: 

Článek 8 

Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši Kč 8.000,--. 

 

 

Navrhované znění: 

Článek 8 

(1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši Kč 
8.000,-- (slovy: osm tisíc korun českých). 

(2) Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími peněžitými členskými 
vklady, jejichž výše může být pro jednotlivé členy různá, to vše za podmínek stanovených 

těmito stanovami. 

(3) Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských 

vkladů. 

 

 

Aktuální znění: 

Článek 13 

Další členský vklad 

Další členský vklad se nepřipouští. 

 

 

Navrhované znění: 

Článek 13 

Další členský vklad 

(1) Každý člen má nárok zvýšit svůj členský vklad dalším peněžitým členským vkladem podle 

pravidel uvedených v čl. 13a stanov. 

(2) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou 

smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splnění vkladové 

povinnosti. 

(3) Za trvání družstva nelze další členský vklad nebo vklady, nebo jejich část vracet ani jinak 

vypořádávat. 

 

 

 

 

 



 

Navrhované znění: 

Článek 13a 

Pravidla pro výpočet dalšího členského vkladu 

(1) Za každý kalendářní rok, ve kterém člen družstva za úplatu odebere zboží nebo služby, 

počínaje rokem 2018 (ode dne schválení tohoto znění stanov), má člen nárok zvýšit svůj 

členský vklad dalším členským vkladem ve výši jednoho promile souhrnu cen (bez daně 

z přidané hodnoty) zboží a služeb, které příslušný člen od družstva za úplatu odebral 

v příslušném kalendářním roce. Další členský vklad takto vypočtený se zaokrouhluje na celé 

stokoruny dolů.  

(2) Za každý kalendářní rok, ve kterém člen družstva za úplatu odebere zboží nebo služby, 

počínaje rokem 2019, má člen nárok zvýšit svůj členský vklad dalším členským vkladem ve 

výši Kč 500,-- (slovy: pět set korun českých)  odběrem zboží nebo služeb na minimálně 50 % 

(slovy: padesát procent) svých osevních ploch nebo ve výši Kč 1.000,-- (slovy: tisíc korun 

českých) odběrem zboží nebo služeb na minimálně 80 % (slovy: osmdesát procent) svých 

osevních ploch. Pro výpočet nároku na další členský vklad za příslušný kalendářní rok je 

rozhodující podíl ploch osivem dodaného nebo zpracovaného družstvem členovi za úplatu ku 

rozsahu jeho osevních ploch za příslušný kalendářní rok, který člen předkládá v příslušné 

žádosti o dotace do 15. května následujícího roku Ministerstvu zemědělství. Plochy osivem 

dodaného nebo zpracovaného osiva družstvem členovi eviduje družstvo. 

(3) Pro všechny další členské vklady je ohledně odběru zboží nebo služeb členem od družstva 

rozhodující datum uskutečněného zdanitelného plnění podle zákona o dani z přidané hodnoty, 

které se k danému odběru zboží nebo služeb vztahuje. 

(4) Nároky na zvýšení svého členského vkladu dalšími členskými vklady podle odstavce 1 a 2 

tohoto čl. 13a musí uplatnit člen u představenstva nejpozději do 30. června následujícího roku 

po roce, za které vznikl příslušný nárok, představenstvo poté požadavek na zvýšení členského 

vkladu dalším peněžitým vkladem posoudí a předloží členovi návrh smlouvy dle čl. 13a odst. 1 

a 2 stanov nejpozději do 30. září a do 31. prosince musí člen, se kterým byla smlouva dle čl. 

13a odst. 1 a 2 stanov uzavřena, svoji vkladovou povinnost uhradit. Termíny 30. září a 31. 

prosince se rozumí data následujícího roku po roce, za který vznikl příslušný nárok. 

 

 

Strakonice, 23.5.2018 

Ing. M. Pavlík, předseda představenstva 


