STANOVY
ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE
úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

se sídlem v Netřebicích
IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975

Čl. I.
Firma družstva a sídlo
1. Firma: Zemědělské družstvo Netřebice (dále jen družstvo)
2. Sídlo: Netřebice
Čl. II.
1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání.
2. Družstvo má nejméně 3 členy.
Čl. III.
Předmět podnikání družstva
1. Předmětem podnikání družstva je:
- zemědělská výroba,
- hostinská činnost,
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí; - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- ošetření rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům
přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo
vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských
provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo
vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
provozech.
Čl. IV.
Výše základního členského vkladu, vstupního vkladu
1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem, který
činí u každého člena 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) a je pro všechny členy
družstva stejný.
2. Každý člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími
členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.
Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
vkladů.
3. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet.
4. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou
smlouvu. Smlouva musí obsahovat údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splnění
vkladové povinnosti. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání družstva
dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství v družstvu další
členský vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádat. Tuto smlouvu schvaluje
představenstvo družstva, a to včetně její změny či zrušení.
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Čl. V.
Práva a povinnosti členů družstva
Člen družstva má zejména právo:
Volit a být volen do orgánů družstva.
Účastnit se řízení a rozhodování v družstvu.
Podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.
Nahlížet do seznamu členů a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a
obsah svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení
častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené
5. Podílet se na zisku družstva, pokud to schválí členská schůze.
1.
2.
3.
4.

Člen družstva je zejména povinen:
1. Dodržovat stanovy družstva.
2. Dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.
3. Doložit družstvu změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu
poté, co tato skutečnost nastala.
Čl. VI.
Vznik členství
1. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a
stanovami, a to:
a) dnem rozhodnutí představenstva družstva nebo dnem pozdějším uvedeným v rozhodnutí
představenstva,
b) při převodu družstevního podílu, který je možný pouze se souhlasem představenstva a
za podmínek dle čl. X. těchto Stanov, vzniká nabyvateli družstevního podílu členství
v družstvu dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního
podílu,
c) přechodem družstevního podílu, za předpokladu, že dědic družstevního podílu je
zároveň členem družstva.
2. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a
vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení
jeho členského vkladu.
3. O přijetí člena do družstva rozhoduje představenstvo
4. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.
5. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.
6. Členský poměr v družstvu nezakládá členovi nárok na vznik pracovního poměru
s družstvem.
-2-

Čl. VII.
Seznam členů
1. Družstvo vede seznam členů.
2. Do seznamu členů se zapisují
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu
c) výše členského vkladu a rozsah plnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
3. Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost družstva doložit každou
v seznamu členů zapisovanou skutečnost i její změnu. Družstvo provede v seznamu členů
zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečností dozví;
to platí také o zápisu změny takové skutečnosti.
4. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu
ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem
členů, kterých se týkají.
5. Přestane – li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez
zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze
bývalému členovi, jehož se zápis týká a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne
družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím
podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci
investičních nástrojů.
6. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže předloží
plnou moc od člena, kterého se toto týká.
Čl. VIII.
Podíl člena na zisku
1. Členové družstva mají právo na podíl na zisku a to za podmínek stanovených stanovami
družstva.
2. Na určení podílu na zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při
projednání účetní závěrky.
3. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí v poměru jeho splněné
vkladové povinnosti členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva.
4. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se podíl na
zisku poměrně zkrátí.
Čl. IX
Družstevní podíl.
1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucího z členství v družstvu.
2. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl.
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3. Družstevní podíl nesmí být ve spoluvlastnictví s jinou osobou.
Čl. X.
Převod družstevního podílu
1. Člen družstva může převést svůj podíl pouze na jiného člena nebo na osobu jemu blízkou,
když termín osoby blízké vymezuje ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský
zákoník). Smlouva o převodu družstevního podílu nabývá účinnosti teprve souhlasem
představenstva družstva s převodem družstevního podílu. Souhlas musí být písemný a
nelze jej změnit ani odvolat.
2. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
Čl. XI.
Přechod družstevního podílu
1. Dědění družstevního podílu se připouští. Dědic, který nevypoví svou účast v družstvu
podle §603 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) je povinen předat
představenstvu žádost o udělení souhlasu se vznikem členství v družstvu. O vzniku
členství potom rozhoduje představenstvo.
2. Nevyrozumí – li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení
souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí.
3. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast
v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy
se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu
jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá – li dědic
výpověď, platí, že se členem družstva nestal.
4. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího
právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a
představenstvo s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.
5. Má-li právnická osoba více právních nástupců, může dojít k přechodu rozděleného
družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce. Schválí–li představenstvo
přechod družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce, platí, že tím schválilo
i rozdělení družstevního podílu.
Čl. XII.
Splynutí družstevních podílů
1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další členský podíl, jeho družstevní
podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým
z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy
tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí
jinak.
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Čl. XIII.
Rozdělení družstevního podílu.
1. Družstevní podíl lze rozdělit pouze se souhlasem představenstva družstva.
Čl. XIV.
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
dohodou mezi členem a družstvem
vystoupením člena,
vyloučením člena,
převodem družstevního podílu,
přechodem družstevního podílu,
smrtí člena družstva,
zánikem právnické osoby, která je členem družstva
prohlášením konkursu na majetek člena,
zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí
nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným
nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní
mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty
uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinností podle zvláštního právního předpisu
a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí
v tomto návrhu,
k) zánikem družstva bez právního nástupce.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

2. Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou
formu.
3. Výpovědní doba pro vystoupení z družstva jsou tři dny. Tato výpovědní doba začíná běžet
následující den po dni, kdy bylo vystoupení člena družstva doručeno družstvu.
4. Člen družstva může vystoupit z družstva i proto, že nesouhlasí se změnou stanov, a to ve
lhůtě 30ti dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato. Z těchto
důvodů může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval pro
změnu stanov, tajné hlasování se zakazuje.
5. Vyloučení člena družstva.
Člen družstva může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně
porušil své členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro členství.
6. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení musí mít
písemnou formu. Rozhodnutí musí obsahovat i poučení o právu vylučovaného člena.
7. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky členské schůzi ve lhůtě
30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení. Podání námitek má odkladný účinek.
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8. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3
měsíců ode dne doručení rozhodnutí, návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za
neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu nebo do doby pravomocného
skončení rozhodnutí soudního řízení, družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva
plynoucí ze zániku jeho členství.
9. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí
námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručuje
doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.
10. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí
námitek. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy
rozhoduje představenstvo družstva. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se
upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností
přestal a následky porušení členských povinností odstranil. K odstranění porušování
členských povinností se poskytne lhůta 30 dnů.
11. Písemná výstraha nebude použita, jestliže porušení členských povinností nebo jiné
důležité důvody měly následky, které nelze odstranit.
12. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo
dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod
vyloučení nastal.
13. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. O zrušení rozhodnutí o vyloučení
rozhoduje orgán družstva, který o vyloučení člena rozhodl. Se zrušením vyloučení musí
vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode
dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení
vyloučení se nepřihlíží, to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již
dříve požádala.
14. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení
neplatnosti vyloučení člena z družstva.
15. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že
námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu
nezaniklo.
Čl. XV.
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Vypořádací podíl se určuje součtem všech splacených členských vkladů člena družstva (tj.
základní a další členský vklad).
3. Vypořádací podíl se určuje v peněžním vyjádření do 3 měsíců od schválení účetní závěrky
za rok, ve kterém došlo k ukončení členství a je splatný do konce následujícího
kalendářního roku pokud se strany nedohodnou jinak. Po dohodě stran lze tento
vypořádací podíl vydat i ve věcech, a to jak movitých tak nemovitých.

-6-

4. Družstvo zřizuje podrozvahový účet „ Vypořádání“ 780. Jeho účelem je soustřeďovat na
něm finanční prostředky na vyplácení vypořádacích podílů. Prostředky na tomto účtu jsou
jediným zdrojem pro vyplácení v penězích uvedených podílů. Každoročně se dotuje
pevnou částkou na základě schváleného rozpočtu členskou schůzí. Vypořádání se provádí
s dodržováním zásad stanovených v tomto článku.
5. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje, to
neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že
majetek dlužníka je zcela nedostačující. Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne
právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce
družstvu. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením
družstevního podílu, členství povinného v družstvu se neobnovuje.
Čl. XVI.
Práva a povinnosti družstva
1. Práva a povinnosti družstva k členům se řídí zákonem, těmito stanovami a
vnitrodružstevními předpisy.
Čl. XVII.
Orgány družstva
Orgány družstva jsou
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise.
1. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva.
2. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.
3. Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 4 let.
4. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořizuje zápis ten, kdo jednání družstva
svolal. Zápis musí obsahovat údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, dále přijatá
usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu
s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další doklady, které byly
předloženy k projednávaným záležitostem.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
2. Rozsah působnosti členské schůze:
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva
zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy
volit a odvolávat,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
-7-

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59,
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
k) rozhoduje o použití rezervního fondu,
l) rozhoduje o vydání dluhopisů,
m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti družstva
n) rozhoduje o přeměně družstva,
o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s) schvaluje auditora na následující rok,
t) rozhoduje o zřízení fondů družstva a výši jejich naplňování.
3. Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak
stanoví jiný právní předpis.
4.

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování
na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro
zastupování na jedné nebo na více členských schůzích, když se jedná o speciální plnou
moc.

5.

Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech
členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenou žádnou plnou
moc.

6.

Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na
členskou schůzi na informační desce, jakož i na internetových stránkách se všemi
právními důsledky doručení tak, jak to má na mysli ust. § 636 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb.
zákona o obchodních korporacích a současně je zašle členům na adresu uvedenou
v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou dle ust. §
636 odst. 1 druhá věta textu tohoto zákona. Pozvánka musí být na informační desce a
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

7.

Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň:
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze a nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze,
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nebudou přiloženy k pozvánce,
f) v případě pokud má dojít ke změně stanov, nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem
je změna stanov, obsahuje pozvánka uveřejněná na internetových stránkách v příloze
též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
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8.

Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období a
k projednání účetní závěrky nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za
které je řádná účetní závěrka sestavena.

9.

Představenstvo svolává členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.

10. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že
a. ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat nebo
b. družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.
Představenstvo navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
11. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise, nebo
alespoň členové družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
12. Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva nebo v důležitém zájmu družstva může
členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové družstva, likvidátor nebo kontrolní
komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo a neučinilo tak bez zbytečného odkladu
poté, co tato povinnost vznikla.
13. Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva
představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská
schůze svolána osobami nebo orgánem podle odst. 9 stanov družstva. Jestliže tak tyto
osoby nebo orgán neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze
představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba
k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
14. Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva
usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi. To
neplatí, pokud kontrolní komise nebo osoby vzali svou žádost o svolání členské schůze
zpět.
15. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo
jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato záležitost doručena až po
odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na členské
schůzi. Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost,
která byla předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána za účasti a se souhlasem
všech členů družstva.
16. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech
členů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet. Při posuzování schopnosti členské
schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasů členů, kteří
nemohou vykonávat hlasovací práva podle zákona.
17. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li
zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.
18. Rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, zrušení družstva
s likvidací, přeměně družstva, vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet,
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pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma
třetinami přítomných členů, z nichž každý má jeden hlas.
19. Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením
hlasování.
20. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou
členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou
schůzi se stejným programem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou
pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské
schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví
s tím souhlas všichni členové družstva.
21. Ten kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání
členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu a zároveň je povinen
uhradit družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením.
22. Usnesení členské schůze se osvědčuje, jedná-li se o změnu stanov, zrušení družstva
s likvidací, přeměnu družstva a schválení nebo zastavení části družstva, které by
znamenalo podstatnou změnu dosavadní struktury družstva nebo podstatnou změnu
v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.
23. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti členskému vkladu,
b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho
vyloučení z družstva,
c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu
k němu.
Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím,
kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.
24. Každý člen družstva, člen představenstva, kontrolní komise nebo likvidátor se mohou
dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo
stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i rozpor s dobrými mravy.
Představenstvo
1. Představenstvo družstva je statutárním orgánem družstva.
2. Představenstvo má devět členů.
3. Představenstvu družstva přísluší obchodní vedení družstva.
4. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke
schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty.
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6.

Představenstvo schvaluje smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
včetně její změny či zrušení dle čl. IV. bod 4., jakož i smlouvu o převodu družstevního
podílu dle čl. X., jakož i rozdělení družstevního podílu dle čl. XIII. Stanov, dále pak
rozhoduje o vzniku členství dle čl. VI. a XI. Stanov.

7.

Představenstvo volí svého předsedu a jednoho místopředsedu.

8.

Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů.

9.

O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se
jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.

10. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva to ani ve prospěch
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen představenstva
nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem
činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství
vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva
11. Představenstvo je voleno členskou schůzí tak, že zvoleni jsou kandidáti, kteří na členské
schůzi získají nadpoloviční počet hlasů.
12. Získá-li nadpoloviční počet hlasů více než devět kandidátů sestaví se z těchto kandidátů
pořadí podle počtu získaných hlasů tak, že na prvním místě je kandidát, který získal
nejvíce hlasů, další kandidáti se seřadí sestupně podle počtu hlasů. Kandidáti takto
seřazení, kteří se umístili na desátém až dvanáctém (třináctém) místě, se považují za
náhradníky ve smyslu ustanovením § 714 zákona o obchodních korporacích. Zanikne-li
kterémukoliv členovi představenstva v průběhu funkčního období výkon jeho funkce,
nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem získaných hlasů na členské schůzi.
Tento postup se opakuje až do případného vyčerpání počtu náhradníků.
13. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva.
14. V případě úmrtí člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného
ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva.
V případě, že jsou zvoleni náhradníci, nastupuje náhradník na místo původního člena
představenstva v pořadí, v jakém byli zvoleni na členské schůzi. Funkce člena
představenstva také zaniká volbou nového člena představenstva.
15. Počet členů představenstva nesmí klesnout pod polovinu, tj. nesmí mít méně než 5 členů.
16. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti,
které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho
členů. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem
informovat.

-11-

Kontrolní komise
1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnost členů a
může požadovat jakékoliv informace a doklady hospodaření družstva.
2. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech
družstva.
3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva.
4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje představenstvo a dohlíží na
sjednání náprav.
5. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva.
Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání
představenstva její předseda.
6. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení
před soudy a jinými orgány proti členovi družstva.
7. Kontrolní komise má 5 členů.
8. Kontrolní komise volí svého předsedu a jednoho místopředsedu.
9. Kontrolní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
10. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejich rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu
se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým
usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali
pro přijetí usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
11. Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen
kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se
shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o
koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná
družstva. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva
12. V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí
nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise. V případě, že jsou zvoleni
náhradníci, nastupuje náhradník na místo původního člena kontrolní komise v pořadí,
v jakém byli zvoleni na členské schůzi. Počet členů kontrolní komise nesmí klesnout
pod polovinu, tj. nesmí mít méně než 3 členy.
13. Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.
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Čl. XVIII.
Fondy družstva
1.

Družstvo zřídilo rezervní fond a další fondy družstva (ostatní fondy např. nedělitelný
fond, restituční rezervu, fond kulturních a sociálních potřeb a ostatní kapitálové fondy).
Čl. IX.
Zrušení družstva

1.

Při zrušení družstva bude postupováno dle ust. § 168 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., zákona
č. 90/2012 Sb. a těchto stanov.
Čl. XX.
Opt – in

1.

Družstvo se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) změnou svých stanov podrobuje tomuto
zákonu jako celku.
Čl. XXI.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

Družstvo je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí příslušnými ustanoveními
právních předpisů platných v České republice.

2.

Tyto stanovy nabudou účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, pokud jde o
skutečnost, s jejímž zápisem je dle zákona účinnost spojena, jinak okamžikem jejich
schválení členskou schůzí.

3.

Každý nově přistupující člen družstva může být přijat pouze za předpokladu, že ve své
přihlášce za člena vyjádří se stanovami souhlas.

4.

Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné
znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této
skutečnosti dozví. Jestliže o to člen požádá, je představenstvo povinno mu úplné znění
stanov vydat.

5.

Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní
znění schválené členskou schůzí dne 12. 5. 2011 se ruší a nahrazuje tímto zněním.

6.

Schválením tohoto znění stanov se družstvo podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb.
o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
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