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22.4.2011 Vážení členové,

dne 22. dubna 2011 se konala náhradní členská schůze (dále jen členská 
schůze) Jednoty, obchodního a výrobního družstva, Havlíčkův Brod. 
Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení projektu 
vnitrostátní fúze sloučením s Jednotou, spotřebním družstvem Kroměříž. 
Tento projekt byl členskou schůzí schválen, zanikajícím družstvem je 
Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, nástupnickým družstvem Jednota, 
obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod. Zanikající družstvo a 
nástupnické družstvo se slučují tak, že zanikající družstvo se ruší bez 
likvidace a jeho jmění včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů
přechází na nástupnické družstvo.

Nově se stanovuje výše každého členského vkladu (jak základního 
členského vkladu, tak i dalšího členského vkladu) všech členů 
nástupnického družstva na 800,- Kč. Změna členského vkladu na tuto výši 
se uskuteční změnou stávajících členských vkladů u členů Jednoty, 
obchodního a výrobního družstva, Havlíčkův Brod v poměru 1 : 5, tj. za 
každý stávající jeden základní členský vklad získá člen pět vkladů, každý 
ve výši 800,- Kč (tedy 1 základní členský vklad ve výši 800,- Kč a 4 další 
členské vklady ve výši 800,- Kč a za každý stávající 1 další členský vklad 
získá člen 5 dalších členských vkladů ve výši každý 800,- Kč.

Součástí schváleného projektu vnitrostátní fúze sloučením je i změna 
stanov nástupnického družstva. Po zapsání projektu fúze do obchodního 
rejstříku nový název obchodní firmy zní: COOP družstvo HB. Sídlem 
družstva je Havlíčkův Brod. Nové stanovy nástupnického družstva jsou k 
dispozici členům družstva v jeho sídle, každý člen má právo vyžádat si 
jejich opis nebo případně výpis.

Závěrem upozorňujeme členy na možnost podle § 175, zákona č. 125/2008
Sb. – o přeměnách obchodních společností a družstev – jestliže člen 
nebude souhlasit s vnitrostátní fúzí družstva, má právo z družstva 
vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy členská schůze schválila 
vnitrostátní fúzi, jestliže se členské schůze nezúčastnil nebo se členské 
schůze zúčastnil a nehlasoval pro schválení vnitrostátní fúze. Při 
schválení vnitrostátní fúze shromážděním delegátů má právo vystoupit
z družstva podle předchozí věty každý člen bez omezení. Oznámení 
člena o vystoupení z družstva postupem podle tohoto zákona musí mít 
písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Vystoupení nelze 
odvolat. Členství vystupujícího člena zaniká dnem zápisu vnitrostátní 
fúze do obchodního rejstříku.

V Havlíčkově Brodě dne 22. dubna 2011

Představenstvo OVD
Jednota Havlíčkův Brod



 11.4.2011 Představenstvo obchodního a výrobního družstva JEDNOTA, Havlíčkův 
Brod

s v o l á v á dle článku 19., odstavce 6. platných stanov

n á h r a d n í č l e n s k o u s c h ů z i ,

která se bude konat 22. dubna 2011 (v pátek) od 13.00 hodin v hotelu 
Slunce v Havlíčkově Brodě.

Kompletní 
pozvánka

 25.3.2011 Představenstvo obchodního a výrobního družstva JEDNOTA, Havlíčkův 
Brod

s v o l á v á dle článku 19., odstavce 2. platných stanov

č l e n s k o u s c h ů z i ,

která se bude konat 11. dubna 2011 (v pondělí) od 13.00 hodin v hotelu 
Slunce v Havlíčkově Brodě.

Kompletní 
pozvánka

 9.3.2011 O z n á m e n í

ve smyslu Zákona č. 125/2008 Sb. ze dne 19. března 2008 o přeměnách 
obchodních společností a družstev, zejména pak ustanovení §§ 33 a 168.

Účastníci fúze

1. a) Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod se 
sídlem Havlíčkův Brod, Havlíčkova 3305, PSČ 580 01, IČ 000 32 
115, právní forma družstvo, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, 
vložka 401, dále jen nástupnické družstvo, jehož jménem jednají 
předseda představenstva Vladimír Stehno a místopředseda 
představenstva Karel Valtr, 

2. b) Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, se sídlem Kroměříž, 
Nerudova 452, PSČ 767 01, IČ 000 32 280, právní forma družstvo,
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl DrXXXVIII, vložka 396, dále jen zanikající družstvo, jehož 
jménem jednají předseda družstva Zdeněk Juračka a 
místopředseda družstva ing. Vladimír Tichý 

o z n a m u j í ,

že dne 8. března 2011 uložili do sbírky listin rejstříkového soudu 
Krajského soudu v Hradci Králové u družstva Jednota, obchodní a 
výrobní družstvo, Havlíčkův Brod a rovněž do sbírky listin rejstříkového 
soudu Krajského soudu v Brně u družstva Jednota, spotřební družstvo 

http://www.coophb.cz/stahuj/dokumenty/Clschuze22042011.pdf
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http://www.coophb.cz/stahuj/dokumenty/Clschuze11042011.pdf
http://www.coophb.cz/stahuj/dokumenty/Clschuze22042011.pdf
http://www.coophb.cz/stahuj/dokumenty/Clschuze11042011.pdf


Kroměříž projekt vnitrostátní fúze sloučením zanikajícího družstva 
Jednota, spotřební družstvo Kroměříž do nástupnického družstva 
Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod.

Upozornění pro členy obou zúčastněných družstev: 

Statutární orgány zúčastněných družstev v souladu se zákonem o 
přeměnách upozorňují členy obou zúčastněných družstev, že v sídle 
každého ze zúčastněných družstev jsou ode dne zveřejnění tohoto oznámení
v Obchodním věstníku k nahlédnutí a seznámení se pro členy družstev v 
pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. dokumenty vypočtené v 
ustanovení § 169 Zákona č. 125/2008 Sb., zejména projekt vnitrostátní fúze
sloučením, konečné účetní závěrky zúčastněných družstev k 31.12.2010 , a 
zprávy auditora o jejich ověření, zahajovací rozvaha nástupnického 
družstva ke dni 1.1.2011, a zpráva auditora o jejím ověření, účetní závěrky
obou zúčastněných družstev za poslední 3 účetní období, a zprávy auditora
o jejich ověření, všechny zprávy o vnitrostátní fúzi všech zúčastněných 
družstev, které se vyžadují, a znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi.

Každé ze zúčastněných družstev je povinno vydat členovi družstva, který o 
to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených 
dokumentů. 

Jestliže člen nebude souhlasit s vnitrostátní fúzí družstva, má právo z 
družstva vystoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy členská schůze schválila 
vnitrostátní fúzi, jestliže se členské schůze nezúčastnil nebo se členské 
schůze zúčastnil a nehlasoval pro schválení vnitrostátní fúze. Při schválení
vnitrostátní fúze shromážděním delegátů má právo vystoupit z družstva 
podle předchozí věty každý člen bez omezení. Oznámení člena o vystoupení
z družstva postupem podle tohoto zákona musí mít písemnou formu s 
úředně ověřeným podpisem. Vystoupení nelze odvolat. Členství 
vystupujícího člena zaniká dnem zápisu vnitrostátní fúze do obchodního 
rejstříku.

Upozornění pro věřitele: 

Statutární orgány zúčastněných družstev upozorňují věřitele zúčastněných 
družstev na jejich práva podle § 35 až 39 zákona o přeměnách, zejména na
právo věřitelů přihlásit své pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis 
fúze sloučením stal účinným vůči třetím osobám, a kteří nemohou 
požadovat uspokojení svých pohledávek, mohou požadovat poskytnutí 
dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku fúze sloučením zhorší dobytnost 
jejich pohledávek. Marným uplynutím uvedené lhůty toto právo zaniká. 
Nedojde-li mezi věřitelem a zúčastněným družstvem k dohodě o způsobu 
zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na 
druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze 
sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky, je 
oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze 
sloučením do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají 
věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení pohledávek v 
insolvenčním řízení, kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za 
zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu fúze 



sloučením do obchodního rejstříku. Protože zúčastněná družstva nevydala 
žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry, s nimiž by byla spojena zvláštní 
práva, blíže se neuvádí skutečnosti, které se týkají dluhopisů nebo 
takových cenných papírů. 


