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STANOVY
Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko
čl. I.
Základní ustanovení
Družstvo
1/ firma družstva je : Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko
Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko je společenstvím neuzavřeného počtu osob
(fyzických a právnických), které je založeno za účelem vzájemné podpory členů a za účelem
podnikání.
Sídlo družstva : Vigantice čp.278, PSČ 756 61.
2/

Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko /dále jen "družstvo"/ je právnickou osobou, která
odpovídá za své závazky, neodpovídá však za závazky jiných fyzických nebo právnických
osob. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem.

3/

Družstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svými možnostmi, v souladu se
stanovami družstva a usnesením členské schůze, a při zachování příslušných ustanovení
právních předpisů.

4/

Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná všem členům
družstva v běžnou pracovní dobu.
Družstvo zpřístupňuje členům prostřednictvím informační desky informace týkající se družstva,
jeho činnosti a ostatních skutečností určených zákonem, stanovami anebo rozhodnutím
orgánů družstva.
Informační deska je zpřístupněna členům rovněž prostřednictvím internetových stránek.
čl. II.
Předmět podnikání

1/ Předmětem podnikání družstva je:
a) Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje
b) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
c) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
d) Truhlářství, podlahářství
e) Opravy silničních vozidel
f) Zámečnictví, nástrojářství
g) 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
h) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
i) Rozvod elektřiny
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čl. III.
Členství v družstvu
oddíl 1.
Členský vklad
1/

Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním vkladem. Výše základního
členského vkladu fyzické osoby činí 20.000,- Kč, výše základního členského vkladu právnické
osoby činí 100.000,- Kč.
Člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými
vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. Konkrétní výše
dalšího vkladu člena družstva bude stanovena v každém jednotlivém případě dohodou člena a
představenstva.
Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
vkladů.

2/

Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění
vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu a písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu.

3/

Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu je splněna splacením na účet družstva
vedený bankou (splaceno je ke dni připsání finanční částky na účet družstva) nebo hotově
do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí přihlášky za člena.
Jestliže uchazeči o členství do doby 2 měsíců ode dne, kdy splnil povinnosti pro vznik členství
členství v družstvu nevznikne, představenstvo nerozhodne o jeho přijetí písemným
rozhodnutím a toto rozhodnutí o přijetí členovi nedoručí, je družstvo povinno mu finanční
částku, kterou uchazeč o členství družstvu uhradit vyplatit zpět, a to bez zbytečného odkladu
po uplynutí této doby nejpozději do 5ti pracovních dní.

4/ Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze poměrně navýšen všem
členům z vlastních zdrojů družstva v případě, že je účetní závěrka, na základě které členská
schůze o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad, a to při zachování
všech podmínek stanovených právními předpisy.
Ke zvýšení základního členského vkladu nelze použít rezervní fond družstva.
5/

Základní členský vklad může být rozhodnutím členské schůze snížen, při zachování všech
podmínek stanovených právními předpisy.

6/

Součástí členství v družstvu není pracovní vztah, členové nemají přednostní
uzavření pracovního poměru s družstvem.

právo na

7/ Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Členství jednoho z manželů
v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.
8/ Smlouva o dalším členském vkladu, její změna a zrušení nepodléhá schválení členské schůze.
9/

Představenstvo může družstevní podíl na žádost člena rozdělit, a to pouze tehdy, pokud
rozdělením družstevního podílu neklesne majetková účast převodce ani nabyvatele
družstevního podílu pod stanovenou výši základního členského vkladu.
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oddíl 2.
Vznik členství, převod a přechod družstevního podílu
1/

Členem družstva může být fyzická osoba, která je ke dni vzniku členství zletilá a je plně
svéprávná.
Členem družstva může být právnická osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku nebo
jiném veřejném rejstříku.

2/

Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito
stanovami,
při založení družstva dnem vzniku družstva,
dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena příp. pozdějším dnem v rozhodnutí o přijetí
uvedeným,
převodem družstevního podílu,
přechodem družstevního podílu.

3/

Přihláška uchazeče o členství musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva,
jméno, datum narození a bydliště uchazeče o členství u fyzické osoby, u právnické osoby,
firmu, sídlo, IČ, a uvedení výše základního členského vkladu event. dalších členských vkladů
uchazeče o členství.
K přihlášce o členství musí být přiloženo písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
k základnímu členskému vkladu a doklad o splnění vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu příp. k dalším členským vkladům.

4/ O přijetí za člena rozhoduje představenstvo družstva písemným rozhodnutím, které musí
obsahovat firmu družstva, u přijatého člena fyzické osoby : jméno, datum narození a bydliště,
u přijatého člena právnické osoby u právnické osoby, firmu, sídlo, IČ, a uvedení výše
zaplaceného základního členského vkladu event. dalších členských vkladů uchazeče o členství,
v případě vzniku členství k pozdějšímu dni než je den vydání rozhodnutí o přijetí rovněž
uvedení data vzniku členství.
5/

Člen může převést družstevní podíl na jiného člena družstva na jinou osobu, a to pouze
s předchozím souhlasem představenstva.
Souhlas družstva vyslovuje na písemnou žádost převádějícího člena (převodce)
představenstvo, a to písemným udělením nebo neudělením souhlasu s převodem družstevního
podílu na člena družstva nebo jinou osobu než člena družstva.

6/ Družstevní podíl se převádí písemnou smlouvou příp. prohlášením převodce a nabyvatele o
uzavření takové smlouvy.
Převod družstevního podílu je možný pouze na osobu, která se podle ustanovení zákona nebo
stanov může stát členem družstva.
7/ Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem,
kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo písemné
prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, anebo pozdějším dnem,
určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této
smlouvy nebo prohlášení převodce a nabyvatele o ní v družstvu.
Při převodu družstevního podílu na člena družstva nebo jinou osobu než člena družstva vzniká
nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu pouze při splnění podmínky vyslovení
souhlasu družstva s převodem družstevního podílu.
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8/ Družstevní podíl přechází na právního nástupce (dědice) člena, který chce být členem družstva
s tím, že vznik jeho členství je podmíněn souhlasem družstva.
Souhlas s přechodem družstevního podílu na právního nástupce (dědice) vyslovuje na
písemnou žádost právního nástupce (dědice) představenstvo.
K písemné žádosti o vyslovení souhlasu s přechodem družstevního podílu musí být připojen
právní titul osvědčující právní nástupnictví (rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, ověřená
kopie).
Družstevní podíl může zdědit i více osob (dědiců).
Žádost o udělení souhlasu družstva s přechodem družstevního podílu na právního nástupce
(dědice), může podat dědic, který dědictvím nabude alespoň družstevní podíl s členským
vkladem ve výši minimálně základního členského vkladu (20.000,-Kč).
9/

Udělí-li představenstvo písemný souhlas s přechodem družstevního podílu na právního
nástupce (dědice), stává se právní nástupce (dědic) členem družstva ode dne nabytí dědictví.

10/ Nevyrozumí-li představenstvo právního nástupce (dědice) do 30 dnů ode dne, kdy dědic
družstvo o udělení souhlasu s přechodem družstevního podílu požádal, platí, že se vznikem
dědicova členství v družstvu souhlasí.
oddíl 3.
Seznam členů
1/

Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují tyto údaje (dále jen zapisované
skutečnosti):
a) příjmení, jméno člena
b) datum narození člena
c) bydliště případně adresa pro doručování
d) výše základního případně dalšího členského vkladu
e) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu.

2/

Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez
zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované
skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

3/

Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství
a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji
než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.

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 tuto skutečnost 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.

6/

Údaje zapsané v seznamu členů lze v případech neuvedených v předchozích ustanoveních
těchto stanov zpřístupnit jen za podmínek podle zákona, např. zákona o ochraně osobních
údajů.
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oddíl 4.
Družstevní podíl, práva a povinnosti členů
1/ Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen
může mít pouze jeden družstevní podíl.
2/ Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob. Členství jednoho z manželů
v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.
3/ Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména :
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
d) na podíl člena na zisku družstva,
e) na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva,
f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací,
g) na obhospodařování zemědělských pozemků, jejichž je vlastníkem, a které družstvo
užívá na základě sepsané nájemní či pachtovní smlouvy a to s výší nájemného či
pachtovného v minimální výši rovnající se dani z nemovitých věcí z předmětné
nemovitosti.
4/ Člen je povinen zejména :
a) dodržovat stanovy družstva,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito
stanovami,
c) přispět na úhradu ztráty družstva (tzv.uhrazovací povinnost) na základě rozhodnutí
členské schůze
d) zachovávat mlčenlivost v záležitostech družstva, se kterými přijde do styku při výkonu
svých členských práv
e) zemědělské pozemky, které má člen ve vlastnictví a nevyužívá je pro sebe či svou
rodinu, nabídnout přednostně k užívání družstvu, za podmínek sepsaných v nájemní či
pachtovní smlouvě.
oddíl 5.
Podíl člena na zisku
1/

Člen má právo na podíl na zisku družstva na základě rozhodnutí členské schůze o rozdělení
zisku mezi členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská
schůze schválila a o určení výše zisku k rozdělení mezi členy.

2/

Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou
povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za
které se zisk rozděluje.
U člena, jehož členství v rozhodném roce trvalo část účetního období se podíl na zisku
poměrně krátí.

3/

Podíl člena na zisku je splatný do 6 měsíců ode dne, kdy členská schůze přijala rozhodnutí o
rozdělení zisku a určila výši zisku k rozdělení mezi členy příp. k jinému datu, který členská
schůzí stanoví.

4/

Podíl na zisku nesmí být vyplacen v případě, že by si tím družstvo přivodilo úpadek.
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oddíl 6.
Vypořádací podíl
1/ Při zániku členství za trvání družstva jinak než převodem družstevního podílu nebo udělením
příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
Na vypořádací podíl má nárok právní nástupce (dědic) družstevního podílu, pokud se nestal
členem družstva.
2/

Výše vypořádacího podílu se určí poměrem splaceného základního a dalšího členského vkladu
dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených
základních a dalších členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.
Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní
závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke
kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než
ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka vztahuje.
Dohodou lze určit vypořádání vypořádacího podílu v naturální formě.
Část členského vkladu ve výši 10 % základního členského vkladu, která je součástí
nedělitelného fondu družstva není předmětem vypořádání člena při ukončení členství a
zůstává v nedělitelném fondu družstva po dobu existence družstva.

3/ Vypořádací podíl je splatný ve lhůtě stanovené dohodou družstva a člena, kterému zaniklo
členství příp. jeho právního nástupce, nejpozději však ve lhůtě stanovené zákonem o
obchodních korporacích.
oddíl 7.
Podíl na likvidačním zůstatku
1/

Při zrušení družstva bez právního nástupce (zrušení družstva s likvidací) má člen právo na
podíl na likvidačním zůstatku.
Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše jimi
vkladových povinností.

splněných

Vyplacení likvidačního zůstatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních
korporacích.
oddíl 8.
Uhrazovací povinnost
1/

Členská schůze může uložit členům povinnost přispět k úhradě ztráty družstva (dále jen“
uhrazovací povinnost“). Výše uhrazovací povinnosti je pro všechny členy družstva stejná a
nesmí být vyšší než trojnásobek základního členského vkladu.

2/ Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně, dosáhne-li celková výše uhrazovací povinnosti
člena za trvání jeho členství v družstvu limitu trojnásobku základního členského vkladu, nelze
již tomuto členovi další uhrazovací povinnost uložit.
3/ Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže :
ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou,
členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku,
k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní a jiné fondy, jsou-li
zřízeny a které lze k úhradě ztráty použít dle stanov a právních předpisů,
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rozhodnutí členské schůze o uložení uhrazovací povinnosti členů lze přijmout nejpozději do 1
roku ode dne skončení účetního období, v němž vznikla ztráta hrazená uhrazovací povinností
vznikla.
4/

Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná
výše ztráty družstva.

5/ Člen, jehož členství trvalo část účetního období, ve kterém vznikla ztráta, k jejíž úhradě byla
uhrazovací povinnost členskou schůzí uložena, je povinen splnit pouze poměrnou část
uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.
6/ Členská schůze může svým rozhodnutím uložit uhrazovací povinnost i jen těm členům družstva,
kteří ztrátu způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.
7/ Uhrazovací povinnost je člen povinen splnit ve lhůtě stanovené v rozhodnutí
povinnosti přispět k úhradě ztráty družstva (uhrazovací povinnost) ve
v tomto rozhodnutí. Pokud takové rozhodnutí lhůtu ke splnění uhrazovací
nestanoví, bude lhůta ke splnění uhrazovací povinnosti stanovena délkou 3
kdy byla členskou schůzí uhrazovací povinnost uložena.

členské schůze o
lhůtě stanovené
povinnosti členů
měsíců ode dne,

oddíl 9.
Zánik členství
1/ Členství v družstvu zaniká:
a) dohodou,
b) vystoupením člena
c) vyloučením člena
d) převodem družstevního podílu
e) přechodem družstevního podílu
f) smrtí člena družstva
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva
h) prohlášením konkursu na majetek člena
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí
nebo v exekuci,
k) zánikem družstva bez právního nástupce
l) jiným způsobem určeným zákonem.
2/ Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně.
3/ Člen je oprávněn své členství v družstvu ukončit vystoupením člena. Oznámení o vystoupení
člena z družstva musí mít písemnou formu.
Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 6 měsíců a začne běžet ode dne, kdy člen
družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení.
4/

Členství člena družstva zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné
oznámení o vystoupení.

5/

Člen družstva je oprávněn své členství v družstvu ukončit vystoupením, a to z důvodu, že
nesouhlasí se změnou stanov a na členské schůzi nehlasoval pro změnu stanov a důvod
vystoupení (nesouhlas se změnou stanov) uvede v písemném oznámení o vystoupení.
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Písemné oznámení o vystoupení musí člen doručit družstvu ve lhůtě 30ti dnů ode dne, kdy
bylo usnesení členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit
z družstva z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, nepřihlíží.
Členství vystupujícího člena zaniká v takovém případě uplynutím kalendářního měsíce, v němž
bylo oznámení o vystoupení, družstvu doručeno.
6/

Pro vystupujícího člena není změna stanov účinná a vztah mezi ním a družstvem se řídí
dosavadními stanovami.

7/ Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil
své členské povinnosti.
Člen může být z družstva vyloučen v případě, že pozemky, které má ve vlastnictví a
neprovozuje na nich zemědělskou výrobu sám či osoba jemu blízká, nenabídne pozemky jako
prvnímu nájemci družstvu k pronájmu pro zemědělské účely, i když nabízená cena nájmu
odpovídá ceně obvyklé
Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ve které musí
být uveden důvod jejího udělení s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen
s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností
odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení
výzvy.
Členovi, který porušil závažný způsobem nebo opakovaně své členské povinnosti a porušení
členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit,
nemusí před vydáním rozhodnutí o vyloučení předcházet výstraha s poskytnutím lhůty.
Ukončení členství člena družstva vyloučením nesmí družstvo užívat zneužívajícím způsobem,
jestliže existuje podstatně účinnější způsob, jakým družstvo může zajistit dodržování
zákonného stavu.
8/ O vyloučení člena rozhoduje představenstvo, nejpozději do 6ti měsíců ode dne, kdy se družstvo
dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod
k vyloučení nastal.
9/ Rozhodnutí představenstva o vyloučení a potvrzení rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou
formu a musí obsahovat poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních
korporacích, zejména o právu podat námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.
10/ Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí
námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o
vyloučení zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu
člena, uvedenou v seznamu členů vedeného družstvem.
11/ Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení písemnou formou zrušit, se zrušením rozhodnutí
o vyloučení musí vylučovaná 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. Souhlas vylučované osoby
se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaná osoba o zrušení
rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala.
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12/ Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek
proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno rozhodnutí
členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
13/ Družstvo nemůže uplatnit vůči vyloučenému členovi žádná práva plynoucí ze zániku jeho
členství do uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za
neplatné, a v případě podání takového návrhu až do doby pravomocného skončení soudního
řízení.
14/ Jestliže bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, nebo pokud členská schůze nebo soud rozhodl, že
námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu
nezaniklo.

čl. IV.
Orgány družstva
1/ Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
d) ředitel
oddíl 1.
Členská schůze
1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva.
Do působnosti členské schůze patří:
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
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku popřípadě
mezitímní účetní závěrku
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti
j) rozhoduje o použití rezervního fondu
k) 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
l) rozhoduje o přeměně družstva
m) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení
n) rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací
o) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
p) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem
q) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti
2/

Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které
tento zákon nebo stanovy do její působnosti, to se netýká záležitostí svěřených zákonem do
působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.
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3/

Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastoupení na členské schůzi musí mít písemnou formu, musí z ní vyplývat rozsah zmocnění,
zejména zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více členských schůzích.
Zmocněncem může být člen družstva nebo jiná osoba, zmocněnec nesmí zastupovat více než
deset členů družstva jinak platí, že nemá udělenu pro jednání na členské schůzi žádnou
plnou moc.
Uděluje-li člen družstva plnou moc k zastoupení na členské schůzi jiné osobě než členovi
družstva, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

4/

Právo zúčastnit se členské schůze má kromě členů družstva, likvidátor a jiné osoby, o nichž to
stanoví jiný právní předpis.

5/

Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva.

6/

Výkon hlasovacího práva člena se vylučuje pouze v případech :
je-li člen v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
z družstva,
rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého dalšího člena, který jedná
ve shodě s tím, kdo nemůže ze shora uvedených důvodů vykonávat hlasovací právo.

7/

Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
oddíl 2.
Svolání členské schůze

1/

Svolavatel členské schůze svolá písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na
adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze.
V téže lhůtě před konáním členské schůze svolavatel pozvánku uveřejní na informační
desce a na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému
členu družstva až do okamžiku konání členské schůze. Uveřejněním pozvánky se
považuje pozvánka za doručenou.

2/ Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí
tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze
d) program členské schůze
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
3/

Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí
pozvánka obsahovat v příloze návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

4/

Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat
všechny záležitosti patřící do její působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období.
Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději 6
měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
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5/ Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
6/

Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout
členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
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.

7/ Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi také tehdy, jestliže
jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně
jednu pětinu všech hlasů.
8/

Na žádost kontrolní komise nebo 10 % členů družstva majících nejméně jednu pětinu všech
hlasů nebo v důležitém zájmu družstva, může členskou schůzi svolat jeden nebo někteří
členové představenstva nebo kontrolní komise (nebo likvidátor), jestliže představenstvo mělo
povinnost členskou schůzi svolat podle stanov družstva nebo podle zákona o obchodních
korporacích, a neučinila tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla,

9/ Není–li členská schůze na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva
majících nejméně jednu pětinu všech hlasů představenstvem svolána tak, aby se konala
nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má povinnost členskou schůzi svolat jeden nebo
někteří členové představenstva nebo kontrolní komise (nebo likvidátor).
10/ Jestliže není členská schůze svolána ani do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské
schůze osobami uvedenými v bodě 9.tohoto článku, může členskou schůzi svolat a všechny
úkony s tím spojené činit osoba k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze
požádali.
11/ Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva
usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi s výjimkou
případů, kdy osoby, které o svolání členské schůze požádali, svou žádost o její konání vzali
zpět.
12/

Na žádost alespoň 10 % členů družstva majících nejméně jednu pětinu všech hlasů je
představenstvo povinno zařadit těmito členy určenou záležitost do programu uvedeného na
pozvánce na členskou schůzi. Jestliže je tato žádost o doplnění programu členské schůze
doručena až po odeslání pozvánky na členskou schůzi, informuje o tom představenstvo členy
družstva přítomné na svolané členské schůzi. Není-li určená záležitost na členské schůzi
projednána za účasti a se souhlasem všech členů družstva, není podáním této informace
dotčena povinnost představenstva svolat novou členskou schůzi.

13/

Není–li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo svolal
původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným programem, je-li to
stále potřebné, bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem jako původně svolanou
členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

14/

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech
členů družstva.

15/

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na
náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou–li přítomni a projeví–li s tím souhlas
všichni členové družstva.
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oddíl 3.
Rozhodování členské schůze
1/ Členskou schůzi řídí předseda představenstva nebo člen pověřený k tomu orgánem družstva,
který ji svolal anebo jiná osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi
svolala. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen
družstva. O tom rozhodne členská schůze usnesením.
2/

Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly
zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi
projednat jen za účasti a souhlasem všech členů družstva.

3/ Nevyžaduje–li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast vyššího počtu členů, je
členská schůze schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů.
4/

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících
většinu všech hlasů, nevyžaduje–li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší
počet hlasů.

5/ Má-li být přijato usnesení členské schůze o některé z níže uvedených záležitostí, je členská
schůze schopna se usnášet, jsou–li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a k přijetí
usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin přítomných členů,
a)schválení poskytnutí finanční asistence,
b)uhrazovací povinnosti
c) zrušení družstva s likvidací
d) přeměně družstva.
6/

Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží
k přítomnosti a hlasům těch členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních korporacích
a v případech uvedených v článku IV.oddíl 1. bod 6. stanov, vykonávat hlasovací právo.

7/ Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na
tajném hlasování.
8/

V případě veřejného hlasování hlasují přítomní členové na výzvu osoby oprávněné řídit
členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti
o projevené vůli.

9/

Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na
návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi veřejným hlasováním potřebný počet členů
volebního výboru, kteří rozdají přítomným členům hlasovací lístky. Členové hlasují odevzdáním
hlasovacích lístků do schránky k tomu určené.
Hlasuje-li se tajně v případě voleb orgánů družstva, musí člen před odevzdáním hlasovacího
lístku, hlasovací lístek upravit způsobem stanoveným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi,
jinak se k jeho hlasu při sčítání hlasů nepřihlíží.
Po ukončení hlasování členové volebního výboru, zkontrolují správnost odevzdaných
hlasovacích lístků, hlasovací lístky a výsledek hlasování oznámí členské schůzi.

10/ Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož důsledkem
je změna stanov, není možné.
11/ Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.
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12/ Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí do 15 dnů ode dne konání členské schůze o jejím
průběhu zápis, který podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. Jestliže byla členská schůze
svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto
orgánu. Pokud zápis sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.
13/

Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh
zápisu.
Účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie zápisu, je člen povinen družstvu
uhradit.

14/ Usnesení členské schůze se osvědčuje notářským zápisem, jedná–li se o
a) změnu stanov,
b) zrušení družstva s likvidací,
c) přeměnu družstva,
d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání družstva.
Oddíl 4.
Představenstvo
1/

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo rozhoduje o všech
záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému orgánu družstva.

2/

Představenstvo je voleno z členů, kteří mají teoretické, praktické, řídící a organizační
zkušenosti a mají dostatečné předpoklady pro koncepční práci při podnikatelské aktivitě
družstva.
Členové představenstva jednají s péčí řádného hospodáře.
Členové představenstva jednají pečlivě, s potřebnými znalostmi, informovaně a
v obhajitelném zájmu družstva a s nezbytnou loajalitou.
Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.

3/

Družstvo zastupuje představenstvo, za družstvo rozhoduje a vyjadřuje jeho vůli
představenstvo.
Za představenstvo jedná předseda a místopředseda společně, v době jejich nepřítomnosti
dva členové představenstva společně.

4/

Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.
Představenstvo vyslovuje souhlas s převody družstevních podílů a to jak na členy družstva,
tak i na jiné osoby.

5/

Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li to v rozporu s právními předpisy.

6/

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení
účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
Představenstvo vede seznam členů.

7/ Představenstvo má 7 členů, členové představenstva volí předsedu a místopředsedu.
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8/ Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce. Představenstvo se musí
sejít do 10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu k odstranění
nedostatků zjištěných při její činnosti nedošlo k nápravě.
9/ Představenstvo rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů představenstva.
10/ Jednání představenstva řídí předseda nebo jiný člen představenstva zvolený k řízení schůze
představenstvem.
Předseda jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva.
11/

O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které
byly předloženy k projednávaným záležitostem.
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.

12/ Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
13/ Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
14/ Člen představenstva nesmí
a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob ani
zprostředkovávat obchody družstva pro jiného,
b) 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.
Pokud shora uvedená skutečnost u člena představenstva nastane a člen představenstva na ni
členskou schůzi písemně upozorní, má se zato, že tento člen představenstva činnost, které se
zákaz týká, zakázanou nemá.
Členská schůze může vyslovit nesouhlas s takovou činností člena představenstva, a to do
jednoho měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti upozorněna.
oddíl 5.
Kontrolní komise
1/

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může
požadovat jakékoliv informace a doklady o 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, event. k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
4/ Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na sjednání nápravy.
5/ Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které
mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
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6/

Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří,
má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání
kontrolní komisi předem informovat.

7/ Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před
soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
8/ Kontrolní komise má 3 členy, kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu a
místopředsedu.
Kontrolní komisi svolává k jejímu jednání předseda nejméně jednou za šest měsíců.
9/ Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
10/ Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní
komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva.
V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost místopředseda,
nebo jiný její člen.
11/

O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady,
které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě
uvedou
členové kontrolní komise, proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u
neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.

12/ Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
13/ Na člena kontrolní komise se nevztahují ustanovení o zákazu konkurence vztahující se na
členy orgánů družstva dle zákona o obchodních korporacích.
14/

Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
oddíl 6
Ředitel

1/

Představenstvo může jmenovat ředitele, který řídí a organizuje běžnou činnost družstva.

2/

Ředitel nemusí být členem družstva a řídící činnost zabezpečuje v pracovním poměru nebo v
jiném právním vztahu.
Ředitel vystupuje a jedná za družstvo navenek v souladu s udělenou pravomocí vyplývající
z pracovněprávního vztahu nebo vztahu založeného dle jiného právního předpisu.. Ředitel je
oprávněn jednat za družstva bez plné moci z titulu výkonu funkce ředitele v rámci udělených
pravomocí.

3/

Ředitel je vázán při své činnosti usneseními členské schůze a představenstva.
oddíl 7
Společná ustanovení o členství v orgánech

1/

Funkční období orgánů družstva je 5 let.

2/

Členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně.
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3/ Funkce člena orgánu družstva zaniká odvoláním nebo volbou nového člena orgánu družstva,
ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
4/

Člen orgánu družstva může z funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro
družstvo nevhodná.
Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen
doručit orgánu, jehož je členem.
Při odstoupení z funkce, funkce v orgánu zaniká volbou nového člena orgánu, nejpozději však
do tří měsíců od doručení oznámení o odstoupení z funkce.

5/

Jestliže z důvodu smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného
ukončení funkce člena nebo členů představenstva, nebude představenstvo schopné plnit své
funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, která
osvědčí právní zájem, a to na dobu než bude nebo budou řádně zvoleni chybějící členové
představenstva.

6/

Orgány družstva (představenstvo i kontrolní komise), jejichž počet neklesl pod polovinu, jsou
oprávněny, jmenovat náhradní členy orgánu družstva do příští členské schůze.

7/

Člen orgánu družstva musí být bezúhonný ve smyslu zák. o živnostenském oprávnění, nesmí u
něj nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

8/

Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o
okolnostech týkajících se jeho osoby, které podle zákona o obchodních korporacích mohou
být překážkou pro výkon jeho funkce v orgánu družstva nebo je podle právní úpravy dané
zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního orgánu
anebo je dána na jeho straně jiná překážka pro výkon funkce, o této skutečnosti písemně
informovat představenstvo i kontrolní komisi.
Nastane–li taková skutečnost v době trvání výkonu jeho funkce, je člen představenstva
nebo člen kontrolní komise povinen o ní bez zbytečného odkladu písemně uvědomit
představenstvo i kontrolní komisi.

Čl. V.
Hospodaření družstva, fondy
1/ Družstvo hospodaří podle zásad, které schvaluje každoročně členská schůze.
2/ Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Tento fond
družstvo doplňuje každoročně nejméně o 10 % vytvořeného ročního čistého zisku do doby,
než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního
kapitálu družstva.
3/ Družstvo vytváří rezervní fond, který je tvořen přídělem z vytvořeného zisku ve výši určené
každoročně členskou schůzí. Rezervní fond je určen na pokrytí případné ztráty družstva. O
použití fondu rozhoduje členská schůze.
4/ Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů tvořených ze zisku družstva.
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Čl. VI.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1/ Přijetím tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
2/ Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o
obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
3/ Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 28.března 2014.
Ve Viganticích 28.března 2014

Josef Mikunda, předseda představenstva

…………………………….
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