Kandidátní lístek – přihláška
pro volby do představenstva – doplňovací volby

Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří konané dne: 11. 6. 2020
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………… Titul: ………..………………..……………….
Datum a místo narození: ……….………….……………………………………………………………………………………………….……….....
Adresa trvalého bydliště: ………………………………………………………………………………………………..…………………….………
Telefon: ..…………………………………………. email: ……………………………………………………………………………….……….……
Člen družstva - nájemník, člen družstva - vlastník (nehodící se škrtněte) v samosprávě č.: ….………….………..…….
Zaměstnavatel (název, adresa, IČO, jeho činnost, funkce v zaměstnání): ………………………………………….……………..
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Členství ve statutárních a dozorčích orgánech (název, adresa, IČO, jeho činnost): ……………………..……….……..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……….
Vyjádření členského úseku SBD: …………………………………………………………………………………………………………..…...…
..………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………....
Vyjádření ekonomického úseku SBD: ………………………..……………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……..….
Nedílnou součástí tohoto kandidátního lístku je výpis z rejstříků trestů (ne starší tří měsíců), fotografie
kandidáta a zkrácený životopis (vzdělání, bývalá zaměstnání, délka členství v družstvu, funkce v
družstvu):
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že výše mnou uvedená data jsou pravdivá, není mně známa žádná překážka ve stanovách družstva,
zákonech a vyhláškách, která by mně bránila působit ve volených orgánech družstva a v případě zvolení
nebudu podnikat v činnostech, které jsou blízké či totožné s činností Stavebního bytového družstva Klášterec
nad Ohří a beru na vědomí, že v případě zvolení ručím za eventuální škody způsobené jednáním představenstva
celým svým majetkem.
Dále souhlasím s tím, aby má osobní data na kandidátním lístku - přihlášce byla použita pro volby do
představenstva a kontrolní komise pro volební období 2018 - 2023.
V Klášterci n Ohří, dne: ……………………………2020

Podpis kandidáta: …………………..…………………………

Ustanovení zákonů týkající se orgánů družstva lze nalézt například v Novém občanském zákoně (NOZ), Zákon č.
89/2012 Sb., Část první, Hlava II., Díl 3., Oddíl1 a 2, Zákona o obchodních korporacích (ZOK) Zákon č. 90/2012 Sb.,
… odpovědnosti člena voleného orgánu korporace nalezneme v § 159 odst. 1 NOZ, který stanoví, že člen orgánu je povinen
vykonávat svou funkci s nezbytnou loajalitou, jakož i s potřebnými znalostmi a pečlivostí…
…pravidlo podnikatelského úsudku ZOK nově výslovně stanoví, kdy jedná člen orgánu pečlivě a s potřebnými znalostmi. Je
tomu tak v situaci, kdy mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a
v obhajitelném zájmu korporace…
… členové orgánu nesou důkazní břemeno a budou muset v každém sporném případě prokázat, že jednali v zájmu
korporace…
…loajalita jako absolutní povinnost členů voleného orgánu…
…pravidla střetu zájmů (§ 54 a násl. ZOK), která mají bránit zvýhodňování člena orgánu na úkor korporace...
…sankce za porušení péče řádného hospodáře - člen orgánu, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, je povinen
vydat obchodní korporaci prospěch získaný v souvislosti s porušujícím jednáním a nahradit jí případnou škodu...
…odpovědnost člena voleného orgánu při insolvenci obchodní korporace - ZOK významně zpřísňuje odpovědnost
statutárního orgánu ve vztahu k insolvenci korporace, soud na návrh insolvenčního správce může dokonce rozhodnout, že
takoví členové orgánu ručí za splnění jakýchkoli povinností obchodní korporace…
Výňatek z platných stanov SBD Klášterec nad Ohří, přijatých dne 4. 12. 2012
Čl. 53 Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky
jiných právních předpisů.
Čl. 54 1) Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18 ti
let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je
překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2) Nebude-li určeno jinak ve smlouvě o výkonu funkce, vnitřním předpise družstva nebo nerozhodne-li jinak
shromáždění delegátů, mají členové orgánů družstva nárok na odměnu ve výši, v jaké byla tato odměna poskytnuta členům
orgánů v minulém účetním období, s navýšením o případnou inflaci vyhlášenou Českým statistickým úřadem.
Čl. 55 1) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají do jejich
působnosti.
2) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto stanov.
3) Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak.
Čl. 56 1) Funkční období členů orgánů družstva činí pět let. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k
pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební
období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí
všem členům téhož orgánu družstva stejně.
2) Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně.
Čl. 57 Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a usnesení
vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou.
Čl. 58 1) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
2) Členové představenstva a kontrolní komise družstva a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a
dozorčích orgánů právnických osob se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o
koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Pro případ, že dojde k
porušení zákazu konkurence u člena představenstva, je povinen člen představenstva předem informovat družstvo o těchto
okolnostech. Pokud bylo shromáždění delegátů v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva na
některou z těchto okolností výslovně upozorněno, nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil,
má se zato, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, nemá zakázánu. To však neplatí, pokud shromáždění
delegátů vysloví nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce, kdy došlo k upozornění podle výše uvedeného
ustanovení.
Novelizace soukromého práva, které řeší NOZ a ZOK přináší významné změny v posuzování odpovědnosti členů
volených orgánů společností a některé zcela nové instituty. Na jedné straně přesněji definuje limity povinnosti
péče řádného hospodáře, akcentuje odpovědnost za informovanost a obhajitelnost rozhodnutí (oproti
odpovědnosti za výsledek), na straně druhé však nová úprava významně rozšiřuje odpovědnost členů orgánů
nezvykle přísnými sankcemi v případě insolvence. Členové volených orgánů by tyto změny měli důrazně
reflektovat a přijmout odpovídající opatření týkající se vzájemné kooperace, informovanosti, uchovávání
podkladů svých rozhodnutí či střetu zájmů.

