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U s n e s e n í
Krajský soud v Plzni rozhodl vyšším soudním úředníkem
Mgr. Patrikem Kurzem v právní věci navrhovatele Nájemní družstvo
Sadová, družstvo, se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, PSČ
349 01, identifikační číslo 263 43 851, o návrhu na zápis změny
do obchodního rejstříku
t a k t o :
I.
V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni
v oddílu Dr, vložce číslo 1859
s e

v y m a z á v á

Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva: Pavel Plánka, r.č. 620529/1367
Stříbro, Plzeňská 597, PSČ 349 01
den vzniku funkce: 21.ledna 2011
s e

z a p i s u j e

Statutární orgán - představenstvo:
U vymazávané osoby Pavel Plánka, r.č. 620529/1367 se zapisuje
den zániku funkce: 21.ledna 2011
II. Návrh na zápis změn zapsaných údajů do obchodního rejstříku
se v části zápisu dne zániku funkce 25.5.2011 u zapsaného
předsedy družstva Pavla Plánka a v části zápisu nového předsedy
družstva Bc. Vojtěcha Šrámka, bytem Stříbro, Smetanova 539, PSČ
349 01, den vzniku funkce 26.5.2011
z a m í t á.
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel se svým podáním doručeným soudu dne 04.07.2011
domáhal vydání rozhodnutí, jímž by byl proveden zápis změn v
družstvu Nájemní družstvo Sadová, družstvo, se sídlem Stříbro,
Masarykovo náměstí 1, PSČ 349 01, identifikační číslo 263 43 851,
do obchodního rejstříku.
Usnesením ze dne 07.07.2011, č.j. F 17250/2011, Dr 1859-85,
byl navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení
předmětného usnesení, předložil soudu originál či úředně ověřenou
kopii dokladu o odvolání či odstoupení předsedy družstva Pavla
Plánka ke dni 25.05.2011. Vzhledem ke skutečnosti, že volba Pavla
Plánka do funkce předsedy družstva je neplatná (dle níže), je
tato výzva bezpředmětná.
Navrhovatel navrhl k výmazu z obchodního rejstříku předsedu
družstva Pavla Plánka, r.č. 620529/1367, bytem Stříbro, Plzeňská
597, PSČ 349 01, se dnem vzniku funkce 21.01.2011 a dnem zániku
funkce dne 25.05.2011. Nahlédnutím do spisu soud zjistil, že
Pavel Plánek měl být zvolen do funkce předsedy družstva na
13. členské schůzi konané dne 12.11.2008. Vzhledem ke
skutečnosti, že se schůze zůčastnilo dle prezenčních listin
a prohlášení na úvod zápisu z předmětné členské schůze 14 členů
družstva z 36 je zjevné, že nebyla splněna podmínka ustanovení §
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238 odst. 3 obchodního zákoníku, kde je stanoveno, že je pro
platnost usnesení členské schůze nezbytná přítomnost nadpoloviční
většiny členů předmětného družstva. Na základě výše uvedeného
tedy nebyla předmětná členská schůze usnášeníschopná, a tedy
nemohla zvolit za předsedu družstva Pavla Plánka. Na základě výše
uvedeného soud návrh v části zápisu dne zániku funkce 25.5.2011
předsedy družstva Pavla Plánka zamítl, tak jak je uvedeno ve
výroku II. tohoto usnesení a zapsal jako den zániku funkce
zapsaného předsedy družstva Pavla Plánka 21.01.2011, tedy den,
kdy mu měla funkce vzniknout. Zápis dne zániku funkce 21.01.2011
soud provedl postupem stanoveným v §153 odst.2 z.č. 99/1963Sb.
občanský soudní řád, kde je stanovena možnost překročit návrhy
účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se
účastníci domáhají, bylo-li možné zahájit řízení i bez návrhu,
nebo jestliže z právního předpisu vyplývá určitý způsob
vypořádání vztahu mezi účastníky.
Navrhovatel dále uvedl k zápisu do obchodního rejstříku jako
předsedu družstva Bc. Vojtěcha Šrámka, r.č. 761021/5987, bytem
Stříbro, Smetanova 539, PSČ 349 01, se dne vzniku funkce
26.05.2011. Bc. Vojtěch Šrámek měl být zvolen za předsedu
družstva na jednání 17. členské schůze, konané dne 25.05.2011, v
18:00 hod ve Stříbře, Klub důchodců, Třešňová 1438. Vzhledem ke
skutečnosti, že nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, nebyla
členská schůze usnášeníschopná, tedy nevznikla funkce předsedy
Bc. Vojtěchu Šrámkovi. Dle ustanovení § 238 odst. 3 obchodního
zákoníku, je pro platnost usnesení členské schůze nezbytná
přítomnost nadpoloviční většiny členů předmětného družstva. Dle
prezenčních listin k výše uvedené členské schůzi a seznamu členů
družstva, které byly doručeny k předmětnému návrhu je zjevné, že
se nezúčastnila nadpoloviční většina členů družstva. Ustanovení
části III.(I.), čl. 22, bodu 6 stanov předmětného družstva je
neplatné, neboť odporuje kognitivnímu ustanovení obchodního
zákoníku.
Ustanovení § 238 odst. 1 stanoví, že orgánem družstva nebo
jeho členem může být jen člen družstva. Volba učiněná v rozporu s
tímto ustanovením je neplatná. V seznamu členů družstva ke dni
25.05.2011, který byl doložen k předmětnému návrhu na zápis změn
do obchodního rejstříku, není Bc. Vojtěch Šrámek uveden jako člen
družstva.
Na základě výše uvedeného soud návrh na zápis změn zapsaných
údajů do obchodního rejstříku zamítl taktéž i v jeho druhé části,
kde byl uveden k zápisu jako předseda družstva Bc. Vojtěch
Šrámek, r.č. 761021/5987, bytem Stříbro, Smetanova 539, PSČ 349
01, se dne vzniku funkce 26.05.2011, tak jak je uvedeno ve výroku
II. tohoto usnesení.
P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do
patnácti dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu
v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.
V Plzni dne 20.července 2011
Mgr. Patrik Kurz, v.r.
vyšší soudní úředník
Za správnost vyhotovení:

