
 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI DRUŽSTVA 

 

Bytové družstvo Černý slon, IČ: 256 42 561, se sídlem Praha 1, Vlašská 26, PSČ 118 00  

(dále jen „družstvo“) 
 

Já, níže podepsaný Daniel Cao, advokát, ev.č. ČAK 16585, se sídlem Radlická 663/28, 150 00 Praha 5, 

 

jakožto osoba zmocněná v souladu s § 641 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (dále jen „ZOK“), následujícími členy družstva: 

 

- Jan Mucha, dat. nar. 20.5.1948, bytem Hradčanské nám. 65/6, 118 00 Praha 1  

- Daniela Hašková, dat. nar. 11.11.1945, bytem Praha 1 – Malá Strana, Vlašská 331/26, PSČ 118 00, 

 

kteří dle § 639 odst. 3 ZOK požádali stávající představenstvo družstva o svolání členské schůze v níže uvedeném 

rozsahu, a po splnění podmínek uvedených v § 641 odst. 1 a 2 ZOK se stali oprávněnými členy družstva 

k písemnému zmocnění mé osoby ke svolání členské schůze, 

 

svolávám členskou schůzi Bytového družstva Černý slon, 
 

která se bude konat dne 3. října 2018 od 15.00 hod. v notářské kanceláři 

Mgr. Olgy Spoustové, notářky se sídlem v Praze 2, 

na adrese Americká 177/35, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. 

 

Tuto pozvánku Vám zasílám jako spornému členovi družstva, aniž by tím družstvo nebo její členové s ohledem 

na trvající soudní spory uznávali Vaše členství ve výše uvedeném družstvu. 

 

Navrhovaný pořad jednání členské schůze družstva: 

 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti členské schůze. 

 

2. Volba předsedajícího a zapisovatele. 

 

3. Odvolání stávajícího člena představenstva družstva, pana Pavla Hrnčíře, nar. 30.8.1965, bytem 

Vlašská 331/26, Malá Strana, 118 00 Praha 1, z jeho funkce. 

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze odvolala stávajícího člena představenstva družstva, který 

vykonává funkci předsedy. 

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání: „Členská schůze s účinností k dnešnímu dni odvolává z funkce 

stávajícího člena představenstva družstva, pana Pavla Hrnčíře, nar. 30.8.1965, bytem Vlašská 331/26, 

Malá Strana, 118 00 Praha 1.“ 

 

4. Volba nového člena představenstva družstva. 

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze zvolila do funkce nového člena představenstva družstva. 

Svolavatel vyzývá členy družstva, aby si připravili návrhy kandidátů na tuto funkci člena představenstva 

a jejich identifikační údaje předložili nejpozději před hlasováním o tomto bodu členské schůze. 

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání: „Členská schůze s účinností k dnešnímu dni volí nového člena 

představenstva družstva, pana/paní [identifikační údaje osoby budou doplněny v návaznosti na volbu 

konkrétního kandidáta zvoleného členskou schůzí]“ 

 

5. Odvolání stávajícího člena představenstva družstva, pana Josefa Kristlíka, nar. 19.6.1945, bytem 

Vlašská 331/26, Malá Strana, 118 00 Praha 1, z jeho funkce. 

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze odvolala stávajícího člena představenstva družstva, který 

vykonává funkci místopředsedy. 

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání: „Členská schůze s účinností k dnešnímu dni odvolává z funkce 

stávajícího člena představenstva družstva, pana Josefa Kristlíka, nar. 19.6.1945, bytem Vlašská 331/26, 

Malá Strana, 118 00 Praha 1.“ 

 



 

6. Volba nového člena představenstva družstva. 

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze zvolila do funkce nového člena představenstva družstva. 

Svolavatel vyzývá členy družstva, aby si připravili návrhy kandidátů na tuto funkci člena představenstva 

a jejich identifikační údaje předložili nejpozději před hlasováním o tomto bodu členské schůze. 

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání: „Členská schůze s účinností k dnešnímu dni volí nového člena 

představenstva družstva, pana/paní [identifikační údaje osoby budou doplněny v návaznosti na volbu 

konkrétního kandidáta zvoleného členskou schůzí]“ 

 

7. Rozhodnutí o změně stanov družstva. 

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze rozhodla o změně stanov družstva tak, že schválí nové znění 

stanov družstva, kterým se změní počet členů představenstva družstva tak, že „Představenstvo má tři členy 

a volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva“. 

Důvodem pro změnu je zákonný požadavek na minimální počet členů představenstva bytového družstva. 

 

8. Volba nového člena představenstva družstva. 

Svolavatel navrhuje, aby členská schůze zvolila do funkce nového člena představenstva družstva. 

Svolavatel vyzývá členy družstva, aby si připravili návrhy kandidátů na tuto funkci člena představenstva 

a jejich identifikační údaje předložili nejpozději před hlasováním o tomto bodu členské schůze. 

Návrh usnesení k tomuto bodu jednání: „Členská schůze s účinností k dnešnímu dni volí nového člena 

představenstva družstva, pana/paní [identifikační údaje osoby budou doplněny v návaznosti na volbu 

konkrétního kandidáta zvoleného členskou schůzí]“ 

 

9. Závěr  

 

Prezentace členů družstva (včetně sporných členů družstva) bude zahájena 10 minut před plánovaným 

začátkem členské schůze v místě jejího konání. Zástupce člena družstva na členské schůzi je povinen 

předložit písemnou plnou moc. 

 

V Praze dne 25.8.2018 

 

 

  

 

 

 

  Daniel Cao 
zmocněnec 

 


