
Rozhodnutí představenstva 

o členské schůzi Zemědělského obchodního družstva Roztoky – Kruh se sídlem Roztoky u Jilemnice 234,    

IČO: 00129046, zapsané v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 2069. 

Vzhledem k přetrvávání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií coronaviru SARS CoV-2 představenstvo 

družstva navrhuje realizovat členskou schůzi družstva podle § 19 odst,1,2 zák. č. 191/2020 Sb., formou „per 

rollam“. Členům jsou předkládána ke schválení mimo členské schůze rozhodnutí navržená představenstvem 

družstva, jejichž podrobný návrh je uveden níže. Jestliže člen souhlasí s navrhovanými rozhodnutími, musí zaslat 

družstvu zpět přiložený souhlas a to do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. Nedoručí-li člen svůj souhlas ve výše 

uvedené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. O konečném rozhodnutí členské schůze budou členové 

informováni způsobem, jakým je svolávána členská schůze.  

O rozhodnutí členské schůze bude rozhodnuto do 30. 6. 2021 v sídle družstva Roztoky u Jilemnice 234. 

 V sídle družstva je k nahlédnutí řádná Účetní závěrka za rok 2020, ta je zveřejněna také na internetových 
stránkách družstva: www.zodrk.cz. Dále je na těchto stránkách zveřejněna Zpráva o činnosti družstva, Zpráva 
kontrolní komise a Výrok auditora k účetní závěrce a Návrh usnesení členské schůze. 

 

V Roztokách u Jilemnice dne 26. května 2021          

      Předseda představenstva 

 

Návrh rozhodnutí členské schůze 

Návrh usnesení:   

Členská schůze bere na vědomí: 
- Zprávu o činnosti družstva za rok 2020 
- Zprávu kontrolní komise za rok 2020 

Členská schůze schvaluje účetní závěrku Zemědělského obchodního družstva Roztoky – Kruh za rok 2020                  
a návrh na rozdělení zisku. 

Odůvodnění:  
HLAVNÍ ÚDAJE ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020 (v tisících Kč)  
Dlouhodobá aktiva:  52.275   Nerozdělené zisky minulých let:  12.806 
Krátkodobá aktiva:  21.780   Čistý zisk:      1.126 
Aktiva celkem:    74.055   Dlouhodobé závazky:   25.819 
Základní kapitál:   6.235   Krátkodobé závazky:   10.758 
Fondy:   17.311   Vlastní kapitál a závazky celkem: 74.056 
Návrh na rozdělení zisku 1.125.889 Kč: příděl do FKSP 100.000 Kč, podíl na zisku 335.000 Kč, zbytek ve výši 
690.889 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.   
Účetní závěrku a hospodářský výsledek projednala kontrolní komise, která s nimi vyslovila souhlas. 
Výrok nezávislého auditora k řádné účetní závěrce – bez výhrad. 

Členská schůze ukládá představenstvu: 
- Vyplatit podíl na zisku ve výši 5 % z členských vkladů. 
- Dle finanční situace družstva, rozhodnout do konce tohoto roku o vyplacení splátek dle Smluv o splácení   
majetkových podílů členů. 

 

V Roztokách u Jilemnice dne 26. května 2021          
       Předseda představenstva 

 

http://www.zodrk.cz/


 

 

                          

Hlasování člena družstva 
pro rozhodování členské schůze Zemědělského obchodního družstva Roztoky – Kruh  

se sídlem Roztoky u Jilemnice 234, IČO: 00129046              
písemnou formou mimo zasedání, o kterém představenstvo družstva rozhodlo dne 26. května 2021 

 

S návrhem na schválení rozhodnutí členské schůze Zemědělského obchodního družstva Roztoky – Kruh, 
jak je uveden výše – na druhé straně tohoto listu   

 

s o u h l a s í m. 

 

 

 

                                                Jméno a příjmení člena družstva:    

 

    Podpis člena: ………………………………………………………………………… 

 

    Datum: ………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


