
Vážení členové družstva,

na místo konání prezenční členské schůze, přistoupilo Zemědělské obchodní družstvo 
Úmonín k hlasování „per rollam“, a to kvůli epidemii COVID-19. To znamená, že se 
hlasování i dotazování odehraje výhradně korespondenčně. Vývoj nastalé situace je 
obtížně predikovatelný a proto využijeme nově přijatý zákon č. 191/2020 Sb. (per 
rollam), který nám umožňuje hlasovat korespondenčně i když tento způsob není výslovně 
upraven ve stanovách. ZOD Úmonín nechce vystavit účastníky členské schůze riziku 
nákazy ani šíření této epidemie, zvláště když tento rok není volební a hospodaření 
družstva skončilo ziskem. 

Program členské schůze zůstává prakticky stejný, jako na klasické členské schůzi. Při 
hlasování na dálku platí pravidlo „Kdo nehlasuje, je proti předloženému návrhu“. 
Členové družstva, kteří nezašlou nebo nedoručí hlasovací lístek zpět do družstva, se 
považují jako by hlasovali proti předloženému návrhu. ZOD Úmonín žádá členy družstva, 
aby hlasovací lístky vraceli, a byla tak členská schůze „per rollam“ usnášení schopná.

Hlasování členů družstva v rámci rozhodování per rollam započne 17.7. 2020, v tento den 
budou všem členům družstva doručeny nebo zaslány poštovní službou návrhy rozhodnutí, 
včetně hlasovacího lístku a veškerých podkladů, které jsou pro učinění rozhodnutí člena 
družstva nezbytné. Stejně tak budou návrhy rozhodnutí, včetně všech jejich příloh 
zveřejněny na webových stránkách družstva (www.umonin.cz). Dnem následujícím po 
doručení návrhu členovi, počíná členovi běžet lhůta 15-ti kalendářních dní na vyjádření 
(ke hlasování o návrzích). Představenstvo po skončení hlasování bude všechny členy 
družstva písemně informovat o výsledcích hlasování členské schůze a zveřejní je na 
našich webových stránkách.

Představenstvo ZOD Úmonín

Petr Franc – předseda 

Vážení členové družstva,

dovolte mi, abych Vás informoval o hospodaření družstva v roce 2019. Začínali jsme 
z předešlého roku v nelehké pozici, protože družstvo skončilo ve ztrátě vlivem počasí s 
nedostatečnými výsledky na jednotlivých střediskách. V roce 2019 se nám podařilo 
stabilizovat rostlinnou výrobu i s extrémními výkyvy počasí, kdy nám spadly čtyřikrát 
kroupy, které zasáhly až 75 honů. I dobré pojištění plodin nám pomohlo dosáhnout 
lepších výnosů než v roce 2018. Stále udržujeme „správnou zemědělskou praxi“, kdy 
naše pole vápníme a každé tři roky hnojíme hnojem či kejdou. Produkce chovu prasat je 
na dobré úrovni a výrazně ji ovlivňuje cena odbytu, která je nestálá. Ke konci roku 2019 
cena prasat v živém atakovala až 40Kč/kg. V chovu skotu je pro nás stěžejní produkce 
mléka, která se neustále navyšuje, ale zatím nedosahuje požadované míry intenzity na 
okrese. Výkrm býků je na dobré úrovni, avšak cena kolísá. Během roku 2019 jsme 
kompletně zrekonstruovali hnojné plato u Lomce a zmodernizovali techniku. Z více 
patrných hledisek jsme se rozhodli zavést rezervní fond „na horší časy“, do kterého jsme 
vložili 2 mil. Kč. Fond by měl do budoucna pokrývat výkyvy počasí a připravit finance na 
budoucí investice.  Hospodaření družstva za rok 2019 skončilo s čistým ziskem ve výši 
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2,059 mil. Kč. 

Neváhejte mě kontaktovat k bližším informací o chodu družstva. (kontakt na 
www.umonin.cz)

V Úmoníně dne 15.7. 2020 Za vedení družstva

Ing. Jan Sixta – ředitel
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