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Příloha ke svolání členské schůze
COOP družstvo HB 

V souladu § 637 zákona o obchodních korporacích obsahuje pozvánka v příloze též
návrh změn stanov COOP družstvo HB.

Článek 4
Předmět podnikání družstva

Doplnění „ , obchod s elektřinou“ za text „- výroba elektřiny“

Článek 5
Členský vklad a majetkové vztahy

Doplnění odst. 1 o vytučněný text:

1. Základní členský vklad činí 800,-- Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské
přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného.  Člen se může podílet na základním
kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady.

Článek 10
Vyloučení

Nové znění odst. 2:

2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být
dodatečně měněn. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek
nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Článek 11
Úmrtí člena

Změna v odst. 1 o vytučněný text:

1. V  případě  úmrtí  člena  zaniká  členství  dnem  smrti.  Družstevní  podíl  je  předmětem  dědictví.  Dědic
družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo.
Pokud dědic nepožádá o členství do pěti (5) měsíců ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické
řízení ukončeno, má se za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná, jako
kdyby představenstvo členství dědice odmítlo).

Článek 12
Zánik právnické osoby

Nové znění článku:

Zánikem  právnické  osoby,  která  je  členem  družstva,  přechází  její  družstevní  podíl  na  jejího
právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s
přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.

Článek 13



COOP družstvo HB

Vypořádací podíl

Nové znění celého článku:

Při  zániku  členství  za  trvání  družstva  má  dosavadní  člen  nárok  na  vypořádací  podíl.  Výše
vypořádacího podílu se stanovuje v pevné výši a je dán součtem částky 2500,- Kč za každý jeden
základní členský vklad a dále částky 2500,- Kč na každých 800,-- Kč dalšího členského vkladu či
dalších členských vkladů vypořádávaného člena družstva. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích,
nedohodne-li  se  družstvo  se  členem jinak (vypořádání  v podobě  nemovitostí  vyžaduje  schválení
členskou schůzí). Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou (2) let ode dne
zániku členství.

Článek 14
Fondy družstva

Nové znění celého článku:

1. Nestanoví-li  zákon  něco  jiného,  není  družstvo  povinno  vytvářet  ani  doplňovat  zákonný
rezervní  fond. Může tak ovšem učinit  dobrovolně – zřízení,  zrušení  nebo změna rezervního
fondu a jeho doplnění nebo užití jeho prostředků (včetně přesunu do jiného fondu družstva)
přísluší členské schůzi. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
2. Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití  rozhoduje představenstvo
družstva.
3. Družstvo je oprávněno zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové
fondy. O zřízení  a zrušení účelového fondu rozhoduje členská schůze.  Zpravidla při  zřízení
účelového fondu může  členská  schůze  určit  i  účel  fondu a  přijmout  základní  pravidla  pro
doplňování  takového  fondu,  případně  pro  užití  prostředků  fondu.  V rámci  případných
členskou schůzí stanovených pravidel rozhoduje o použití prostředků fondů představenstvo. 

Článek 17
Základní povinnosti členů

Doplnění odst. 1 o nové písmeno f/ s     textem:

f/  údaje  získané  ze  seznamu  členů  vedených  družstvem  používat  výhradně  pro  svou  potřebu
(v případě, že údaje nebude používat jen pro svou potřebu, porušuje své členské povinnosti a nese i
případnou odpovědnost za náhradu škody).


