
 

 

 

 
Jednota družstvo spot řebitel ů v Kaplici, se sídlem St řítež, Kaplice-nádraží 86, 

IČO 00031861, zapsaná v OR KS České Bud ějovice, oddíl Dr, vložka 208 
 

vyhlašuje 
 

řádné volby do p ředstavenstva a kontrolní komise družstva. 
 
 
Obecné informace 
 
Volební období: 2019 – 2023. 

Volený počet členů představenstva: 7 
Volený počet náhradníků do představenstva 2 
Volený počet členů kontrolní komise: 7 
Volený počet náhradníků do kontrolní komise 2 
 
Člen orgánů nastupuje do funkce dnem volby. 
 
Náhradník nastupuje do funkce člena orgánu až rozhodnutím představenstva nebo 
kontrolní komise a to v souvislosti se vznikem potřeby doplnit počet členů orgánu. Do 
té doby nevykonává žádnou související funkci a nenese odpovědnost za rozhodování 
orgánů. 
 
Kandidáti pro volbu musí spl ňovat tyto podmínky: 
 
1) Být zletilý a členem družstva. 
2) Souhlas se zvolením do funkce. 
3) Plná způsobilost k právním úkonům.  
4) Bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 6 odstavec 2 zákona číslo 455/1991 Sb. 

(živnostenský zákon). 
5) Nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle § 8 zákona číslo 

455/1991 Sb. (živnostenský zákon), t.j. že:  
a) na majetek nebyl prohlášen konkurz, 
b) nedošlo k rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek 

dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
c) nedošlo ke zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující 

pro uspokojení věřitelů, 
d) nebyl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu 

činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo příbuzném oboru. 
6) Není osobou, ani členem orgánu společnosti, vůči které je nebo v uplynulých 3 

letech bylo vedeno insolvenční řízení (ve smyslu § 46 zákona č. 90/2012 Sb.). 



 

 

 

7) Není podnikatelem ani členem těch statutárních a dozorčích orgánů dodavatelů a 
právnických osob s obdobným předmětem činnosti, jejichž členem nebo 
společníkem není družstvo 

8) Členové kontrolní komise a jejich osoby blízké nesmějí být současně členy 
představenstva a členové představenstva a jejich osoby blízké, nesmějí být 
současně členy kontrolní komise. 

9) Neexistuje jiná překážka pro výkon funkce. 
10) Povinnost oznámit neodkladně představenstvu družstva každou vzniklou 

skutečnost, která by představovala překážku pro výkon funkce. 
11) Souhlas se zápisem osoby do obchodního rejstříku. 
 
V případě nejasnosti ohledně splňování podmínek je možno se obracet na níže 
uvedenou kontaktní adresu. 
 
 
Příprava kandidát ů pro volbu  
a) O členství v orgánech se mohou pro další volební období ucházet stávající členové 

orgánů. 
b) Návrhy kandidátů mohou předkládat členské výbory družstva. 
c) Zájem může projevit člen družstva při splnění stanovených podmínek. 
 
Uplatn ění kandidatury. 
Písemným oznámením adresovaným představenstvu družstva, doručením na adresu 
sídla družstva nebo přímo představenstvu. 
Konečný termín pro doručení oznámení je 28. 4. 2019. 
 
Zdroje informací - konzultace 
Podrobné informace je možné získat ve stanovách družstva – viz 
www.jednotakaplice.cz (sekce „PRO ČLENY“. 
Kontaktní adresa pro záležitost voleb: paní Miroslava Stuchlá, telefon 
+420 380 302 227, e-mail: sekretariat@jednotakaplice.cz. 
 
 
 
Kaplice nádraží 20. 2. 2019 
 
 
Za představenstvo: 
 
 
 Ing. Jan Gušl Vladimír Kozák 
 předseda představenstva v.r. místopředseda představenstva v.r. 
 


