
Pozvánka 
 

Představenstvo  

Agrodružstva Zábřeh 
se sídlem Zábřeh, Dvorská 19a, č.p. 853, PSČ: 789 01 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr, vložka 279 

 

svolává 

mimořádnou členskou schůzi družstva 

 

na středu 22. února 2017 ve 13.30 hodin  v motelu „U kováře“ v Zábřehu, Postřelmovská ul. č. 40.  
 

Pořad jednání: 

1. Zahájení. 

2. Volba orgánů členské schůze (řídícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, sčitatelů hlasů). 

3. Rozhodnutí o pachtu (pronájmu) části závodu na základě čl. 21 písm. s) stanov družstva – 

rozhodnutí o pachtu (pronájmu) části závodu dceřiné společnosti Ekokosov s.r.o. za účelem 

oddělení konvenčního a ekologického hospodaření dle projektu, který je nedílnou přílohou této 

pozvánky a ve smyslu ustanovení § 502 a §§ 2349 a násl. občanského zákoníku. 

4. Závěr. 

 

 

 

V Zábřehu dne  3.2.2017 

 

 

 

        Ing. Bohuslav Steidl v.r. 

        předseda představenstva 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



Projekt 
na rozdělení hospodaření Agrodružstva Zábřeh na konvenční a ekologické. 

 

Cíl: Převést louky včetně některých dalších vhodných pozemků a masné stádo bez tržní produkce 

mléka do ekologického režimu a vytvořit tak podmínky pro produkci potravin a surovin v biokvalitě, 

zejména hovězího masa. 

Účel: V souladu s vývojem požadavků trhu na kvalitu a rozmanitost nabídky potravin zabezpečit 

nabídku kvalitního hovězího masa a případně dalších potravinářských produktů a surovin v biokvalitě. 

Získat vyšší solventnost podniku z důvodu udržení se na trhu s potravinami a zabezpečit práci pro 

všechny zaměstnance, zvýšit jejich životní úroveň a vytvářet zisk a rezervy podniku. 

Dalším přínosem tohoto kroku je kromě zvýšení příjmu dotací (+ cca 1,9 mil. Kč) také to, že 

v systému ekologického zemědělství mohou být travní porosty rozorány a osety plodinami podle 

momentální potřeby a efektivnosti. Zpočátku se jako nejvýhodnější jeví zakládání porostů vojtěšky a 

směsek s vysokým podílem luskovin pro zajištění výroby kvalitních krmiv a tím uvolnění části orné 

půdy pro pěstování tržních plodin. 

 

Postup a popis jednotlivých kroků: 

1. Založení dceřiné společnosti (Ekokosov s.r.o.), která bude ekologické hospodaření provozovat  

z důvodu, že podle právních předpisů (nařízení Rady ES č. 834/2007, nařízení Komise ES č. 

889/2008 a zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství) není možný souběh 

konvenčního a ekologického hospodaření v jednom podniku a dále ekologické hospodaření je 

požadováno jako celofaremní opatření. 

2. Dceřiné společnosti se převedou v LPIS půdní bloky, které splňují podmínky pro převod, to 

znamená veškeré travní porosty (880,46 ha) s výjimkou intenzivních travních porostů (86,27 

ha), které i nadále budou sloužit pro výrobu krmiva pro dojený skot v konvenčním 

hospodaření. Právo obhospodařování půdních bloků včetně závazků AEKO se převedou na 

dceřinou společnost formou podpachtu. 

3. Dceřiné společnosti se propachtuje (pronajme) část závodu, organizovaný soubor jmění 

v oblasti zemědělské výroby spočívající v chovu hovězího dobytka (KBTPM), kdy 

předmětem pachtu budou věci, práva a povinnosti, které představuje masné stádo (cca 310 

VDJ), potřebné provozní prostory a prostředky (stáje, sklady, stroje) a dále práva a povinnosti 

vyplývající ze závazku Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) schváleného 

družstvu rozhodnutím Státního zemědělského intervenčního fondu pod č.j. 

SZIF/2016/0670625, sp.zn. 16/F3Z/665/000042-U, kdy dceřiná společnost bude zavázána 

dodržovat po celou stanovenou dobu podmínky dle příslušného dotačního programu.   

4. Po zaregistrování dceřiné společnosti u SZIF a převodu půdních bloků a zvířat provést vstupní 

ekologickou kontrolu. K tomu je nutné zabezpečit splnění podmínek ekologického 

hospodaření dle právních předpisů, zpočátku zejména dodržet předepsané zatížení v rozmezí 

0,3 – 1,15 VDJ/ha. 

5. Další provoz dceřiné společnosti se bude řídit kromě obecně platných právních předpisů navíc 

i právními předpisy pro ekologické zemědělství. 

6. Dceřiná společnost podá jednotnou žádost o dotace. 

 

Pro splnění povinnosti certifikovat každoročně alespoň jeden výrobek v biokvalitě a pro splnění účelu 

převodu části hospodaření do ekologického systému budou podniknuty další kroky v mateřském 

podniku Agrodružstvo Zábřeh. Jedná se dodávky hovězího masa v biokvalitě zákazníkům formou 

prodeje ze dvora. K tomu bude sloužit bourárna v současné provozovně masné výroby, která bude 

doplněna o možnost výroby omezeného okruhu hotových jídel a o linku na výrobu konzerv s malou 

kapacitou. Provozovna masné výroby bude certifikována pro ekologickou výrobu a bude sloužit jak 

pro konvenční, tak i pro ekologickou masnou výrobu. Surovina pro zpracování v provozovně bude pro 

konvenční výrobu získávána jako doposud z mladých býků, kteří jsou dokrmováni ve stáji v Zábřeze. 

Pro ekologickou masnou výrobu bude surovina získávána z jalovic, které bude dodávat dceřiná 

společnost po získání certifikátu. 



Plná moc 

Já, členka, člen   

jméno a příjmení: ………………………………….. datum narození:  ……..………  

bytem: …………………………………………  

(zmocnitel) 

zmocňuji: 

jméno a příjmení: ……………………………………datum narození: …………….........  

bytem: ........................……………………....... 

k zastoupení na mimořádné členské schůzi konané dne 22.2.2017 ve 13.30 hodin. Zmocněný je 

oprávněn mne zastoupit u všech úkonů na této členské schůzi podle navrženého programu, včetně 

případných změn a doplnění plynoucích z jednání. 

 

Dne ……………….                      Podpis zmocnitele: …………………………… 

 

 

Plnou moc přijímám.                                           Podpis zmocněnce: …………………………… 

 

------------------------------------------------------ zde odstřihněte ------------------------------------------------ 

Vzhledem k uvedenému programu je účast všech členů nutná. Nebudete-li se moci mimořádné 

členské schůze zúčastnit osobně, pověřte plnou mocí jiného člena Agrodružstva nebo jinou osobu 

k zastupování podle dále uvedeného návodu, aby se členská schůze nemusela opakovat, protože to 

přináší zbytečné náklady. Při prezenci, která probíhá od 12.30 hod., předložte svůj průkaz totožnosti. 

Plnou moc vyplňte podle předtisku a předejte osobě, která se členské schůze zúčastní a která Vás na ní 

bude zastupovat. Nemáte-li nikoho, kdo by Vás na členské schůzi zastupoval, můžete zplnomocnit 

některého člena z dále uvedeného seznamu a plnou moc bez podpisu zmocněnce vložit do přiložené 

odpovědní obálky a odeslat do Agrodružstva Zábřeh. Poštovné platí Agrodružstvo Zábřeh, proto 

nevylepujte poštovní známku. V případě nejasnosti zavolejte na telefonní číslo Agrodružstva Zábřeh 

583 411001. 

  

Jméno a příjmení:  Datum narození:  Bydliště: 

Jana Dolečková  18. 8. 1953   Rovensko 212 

Jiří Drexler   6. 12. 1947   Rovensko 52 

Miroslav Fišer   19. 4. 1958   Hněvkov 52  

Josef Foit   18. 7. 1954   Postřelmůvek 100 

ing. Vlastimil Hanuš   31. 7. 1936   Sušilova 20, Zábřeh  

Ladislav Jedelský  3. 11. 1951   Rovensko 88 

Jitka Koutná   13. 1. 1967   Morávkova 8, Zábřeh  

ing. Jan Pašta   7. 11. 1950   Za Školou 845, Bludov 

Petr Plutz   24. 10. 1970   Postřelmovská 26, Zábřeh 

ing. Bohuslav Steidl  19. 3. 1956   Kosov 28 

Vít Wiedermann  12. 3. 1954   Hněvkov 57 

Dagmar Vepřková  4. 8. 1975   Pod Lipami 59, Postřelmov 

 


