S TAN O VY
Zemědělského družstva vlastníků Manětín
Část I.
Základní ustanovení
čl. 1.
Obchodní firma a sídlo družstva
1.

Název družstva - firma družstva je:
Zemědělské družstvo vlastníků Manětín

2.

Sídlem družstva je Manětín
čl. 2.
Právní povaha družstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Družstvo je obchodní korporací, uzavřenou na dobu neurčitou.
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za
účelem podnikání a za účelem vzájemné podpory svých členů.
Družstvo je právnickou osobou a má právní osobnost od svého vzniku do
svého zániku.
Právní poměry družstva upravují tyto stanovy a platné obecně závazné právní
předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákon č. 90/2012
Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je
přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.
Zřídí-li družstvo internetové stránky ve smyslu § 7 zákona o obchodních
korporacích, uveřejňuje na nich průběžně v souladu s tímto ustanovením údaje,
které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené
zákonem o obchodních korporacích.
čl. 3.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání družstva je:
1. komplexní zemědělská výroba
2. hostinská činnost
3. opravy silničních vozidel
4. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
5. řeznictví a uzenářství
6. zednictví
7. obráběčství
8. zámečnictví, nástrojařství
9. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
10. silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně – nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná
osobní
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Část II.
Kapitál družstva
čl. 4.
Základní kapitál družstva
1.
2.

3.

Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech vkladů.
Základní kapitál družstva, který se zapisuje do veřejného rejstříku, představuje
pouze upsané a splacené části základního kapitálu a ke dni schválení těchto
stanov představuje částku 1 800 000,- Kč (Slovy: Jedenmilionosmsettisíc korun
českých).
Základní kapitál družstva lze zvyšovat nebo snižovat jen v souladu s platnými
ustanoveními zákona na základě usnesení členské schůze družstva.
čl. 5.
Vklady členů – členský vklad

1.

2.

3.

4.

5.

Vkladem člena – členským vkladem - je peněžní vyjádření hodnoty předmětu
vkladu do základního kapitálu družstva, které tvoří součet všech vkladů člena
družstva.
Vklad člena družstva – členský vklad – tvoří:
a/ vklad vstupní;
b/ vklad základní;
c/ další vklady;
Vstupní vklad:
Činí 10.000,- Kč (Slovy: Desettisíc korun českých). Zájemce o členství v
družstvu je povinen jej složit před vznikem jeho členství v družstvu a jeho shora
uvedená a složená výše se započítává na hodnotu vkladu základního. Vstupní
vklad se skládá vždy v penězích.
Základní členský vklad:
Na základní členský vklad se vždy započítává splacený vstupní vklad, který je
vždy součástí základního členského vkladu.
Základní členský vklad se stanoví pro každého člena družstva jednotně v hodnotě
30.000,- Kč (slovy: Třicettisíckorun českých) a skládá se buď ve formě finanční
částky, nebo ve formě penězi ocenitelných hmotných vkladů, použitelných pro
činnost družstva a vyjádřených finanční částkou, to vše za podmínek
stanovených k tomu těmito stanovami a zákonem. Vkladová povinnost v rozsahu
rozdílu mezi základním členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna
nejpozději ve lhůtě 3 roků od vzniku členství.
Další členské vklady:
Každý člen družstva se může zúčastnit na podnikání družstva dalšími členskými
vklady ve výši vkladu přesahujícího svou hodnotou hodnotu vkladu základního a
to jak ve formě finančního plnění, tak ve formě penězi ocenitelných hmotných
vkladů vyjádřených finanční částkou, použitelných pro činnost družstva, to vše
za podmínek stanovených k tomu těmito stanovami a zákonem. O převzetí
povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou
smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc
tvoří předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu
pro splnění této vkladové povinnosti. Není-li vypořádání dalšího členského
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6.
7.
8.

9.

vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu, nelze
za trvání členství další vklad nebo jeho část vracet ani jinak vypořádávat.
Nepeněžité vklady se vždy ocení znalcem ze seznamu znalců vydaného podle
právních předpisů, určeným dohodou družstva a vkladatele a před jeho vložením
musí být vždy schválen členskou schůzí družstva.
O splacení členského vkladu je družstvo povinno vydat členovi písemné
potvrzení, které obsahuje údaje o výši, druhu a době splacení vkladu.
Zvýšení základního členského vkladu:
Členská schůze družstva může rozhodnout o zvýšení členského vkladu nebo jeho
části doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající
výše. Mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení
základního členského vkladu doplatkem člena, a přijetím rozhodnutí o zvýšení
základního členského vkladu musí uplynout lhůta alespoň 90 dnů.
Členská schůze družstva může rozhodnout, že se základní členský vklad za
podmínek stanovených zákonem poměrně zvýší všem členům z vlastních zdrojů.
Snížení základního členského vkladu:
O snížení základního členského vkladu rozhoduje členská schůze družstva svým
usnesením a podmínky pro snížení základního členského vkladu jsou upraveny
ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb.
ČÁST III.
Členství ve družstvu
čl. 6.
Práva a povinnosti členů

1.

2.

3.

4.

Člen má v souladu se zákonem a těmito stanovami právo zejména:
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy
na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,
d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům a využívat je,
e) na podíl ze zisku, rozdělovaném družstvem členům,
f) při zániku členství na vypořádací podíl,
g) podílet se přednostně na odkupu základních prostředků a výrobků družstva,
prodávaných družstvem z důvodů jejich nepotřebnosti pro družstvo.
Člen je zejména povinen:
a) dodržovat stanovy družstva,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,
c) nabídnout družstvu pacht zemědělských pozemků v jeho vlastnictví.
Jestliže stanovy nebo usnesení členské schůze určí, že se práva člena nebo
některá z nich určují podle délky členství v družstvu, počítá se délka členství
každého člena od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství
vzniklo nejdříve.
Do délky členství podle odst. 3. se započte i doba, po kterou byl člen nebo jeho
právní předchůdce členem obchodní korporace, která byla právním předchůdcem
družstva.
čl. 7.
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Vznik členství
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek, stanovených
zákonem a těmito stanovami a to:
a) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena, nebo pozdějším
dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo
b) převodem nebo přechodem družstevního podílu.
Členem družstva se může stát fyzická osoba, která je způsobilá k právním
úkonům a dosáhla nejméně 15 let věku a ukončila základní školní docházku a
osoba právnická.
Podmínkou vzniku členství je:
a) podání písemné přihlášky do družstva,
b) zaplacení vstupního vkladu v celé jeho výši stanovené těmito stanovami,
c) kladné rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena.
Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za
člena musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a
příjmení uchazeče o členství, den jeho narození a bydliště, nebo firmu, sídlo a IČ
uchazeče – právnické osoby, jakož i konkrétní vymezení jeho družstevního
podílu.
Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.
Součástí členství není pracovní vztah, členové nemají právo na práci v družstvu.
Právnickou osobu zastupuje v družstvu statutární zástupce právnické osoby, která
je členem družstva, nebo jiná fyzická osoba zmocněná k tomu písemnou plnou
mocí této právnické osoby.
čl. 8.
Seznam členů

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Družstvo vede písemný seznam členů.
Do seznamu členů se zapisují:
a) jméno, příjmení a bydliště člena – fyzické osoby, nebo firma člena - právnické
osoby, její sídlo a IČ, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a
c) výše členského vkladu a rozsah plnění vkladové povinnosti k členskému
vkladu.
Člen je povinen oznámit a doložit 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.
Člen má právo do seznamu nahlížet a maximálně 1x ročně žádat bezplatné
vydání potvrzení o svém členství a obsah svého zápisu v seznamu členů. Každé
další vydání tohoto potvrzení častěji než 1x ročně družstvo zpoplatní ve výši
nákladů s tím spojených.
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
pouze se souhlasem členů, kterých se týkají.
Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů
opis seznamu všech členů, nebo požadované části seznamu a to bez zbytečného
odkladu od doručení žádosti.
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7.

Představenstvo umožní nahlédnout do seznamu členů každému, kdo osvědčí
právní zájem na tomto nahlédnutí, nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se
zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.
čl. 9.
Družstevní podíl

1.
2.
3.
4.

5.

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena, plynoucí z členství
v družstvu.
Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.
Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu
podle jiného právního předpisu než podle zákona č. 90/2012 Sb.
Je-li podíl v družstvu ve spoluvlastnictví, jsou jeho spoluvlastníci společnými
členy družstva a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým
může být jen jeden za spoluvlastníků. Jsou-li spoluvlastníky v družstvu manželé,
může podíl vůči družstvu spravovat kterýkoliv z nich.
Převod, přechod, splynutí a rozdělení družstevního podílu se řídí ustanoveními
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
čl. 10.
Zánik členství

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 konkurzu na majetek člena,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) doručením vyrozumění o neúspěšně 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 povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě
podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,
k) zánikem družstva bez právního nástupce.
2. Dohoda o ukončení členství:
Družstvo a jeho člen se mohou na ukončení členství v družstvu dohodnout
písemnou dohodou ke dni, který v dohodě sjednají. Na žádost člena musí být
v dohodě uvedeny důvody, pro které ke skončení členství dochází. Jedno
vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Dohodu o
ukončení členství uzavírá se členem za družstvo předseda představenstva
družstva.
3. Vystoupení člena z družstva:
a) vystoupení z družstva je člen povinen realizovat písemným oznámením o jeho
vystoupení z družstva, prokazatelně družstvu doručeným,
1.
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b) výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 6 měsíců, která se počítá od
prvého dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o
jeho vystoupení z družstva.
Podmínky vystoupení člena z družstva jsou stanoveny zákonem č. 90/2012 Sb.
4. Vyloučení člena z družstva:
a) člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo
opakovaně porušil své členské povinnosti, nebo přestal splňovat podmínky
pro členství dané těmito stanovami, nebo se dopustil vůči družstvu trestného
činu,
b) o vyloučení člena z družstva rozhoduje svým usnesením představenstvo
družstva,
c) rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha představenstva, ve které
se uvede důvod jejího udělení a člen se vní upozorní na možnost vyloučení a
vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení
členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená
lhůta v trvání nejméně 30 dnů,
d) o vyloučení člena 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;
e) rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení
o právech člena z toho plynoucích, to je o:
 právu člena podat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o
vyloučení proti rozhodnutí o vyloučení námitky k členské schůzi, to
platí i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám
podaným v rozporu s výše uvedeným se nepřihlíží,
f) členství vylučované osoby v družstvu zaniká marným uplynutím doby pro
podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí
členské schůze o zamítnutí námitek,
g) proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek, nebo o vyloučení,
jestliže o vyloučení rozhodovala členská schůze, 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 u soudu nebo do doby pravomocného skončení řízení soudu o
výše uvedeném návrhu, nemůže družstvo vůči členovi uplatnit žádná práva
plynoucí ze zániku jeho členství,
h) rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o
vyloučení člena, rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení
rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným
dopisem do vlastních rukou na adresu člena, uvedenou v seznamu členů.
5. Převodem družstevního podílu:
Člen může svůj družstevní podíl převést písemnou smlouvou na jiného člena
družstva nebo na jinou osobu, která není členem družstva, která však musí
splňovat všechny ostatní podmínky pro vznik členství v družstvu. ke dni
účinností smlouvy o převodu družstevního podílu zaniká členství původního
člena družstva a za předpokladu splnění všech ostatních podmínek pro vznik
členství, vzniká k tomuto dni členství v družstvu nabyvateli družstevního podílu.
6. Přechod družstevního podílu:
Družstevní podíl člena družstva, který zemřel, přechází na dědice. Dědic
družstevního podílu, který nesplnil podmínky pro vznik členství a nestal se
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členem družstva, má nárok na vypořádání zděděného družstevního podílu ve
formě vypořádacího podílu.
čl. 11.
Vypořádací podíl
1.
2.

3.

4.

Při zániku členství při trvání družstva má člen nárok na vypořádání
jeho majetkové účasti na činnosti družstva - vypořádací podíl.
Vypořádací podíl se určí poměrem splacené vkladové povinnosti
člena, kterému v daném účetní období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči
souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům
k poslednímu dni tohoto účetního období.
Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odst. 1. násobí výší
vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle k tomu
příslušného právního předpisu nebo těchto stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém
podle příslušného právního předpisu nebo stanov nelze rezervní fond rozdělit
mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni
účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června
daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva
k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný
vypořádací podíl vyšší.
Vypořádací podíl je splatný nejpozději uplynutím 2 roků ode dne
zániku členství.
Část IV.
Hospodaření družstva, fondy družstva a obligace družstva
čl. 12.
Hospodaření družstva

1.

2.

Družstvo hospodaří samostatně v souladu s platnými právními předpisy, těmito
stanovami, ostatními vnitrodružstevními předpisy a v souladu s platnými
rozhodnutími orgánů družstva.
Družstvo hospodaří zejména s majetkem svým, s majetkem svých členů, jakož i
s majetkem, který má v nájmu, nebo pachtu.
čl. 13.
Nedělitelný fond

1.

2.

Družstvo zřídilo nedělitelný fond ve výši 50 % základního jmění družstva. Tento
fond družstva doplňuje nejméně o 10 % ročního čistého zisku a to do doby, než
výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného
základního jmění družstva.
Nedělitelný fond nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy.
čl. 14.
Další fondy družstva

1.

Družstvo zřídilo rezervní fond- Rezervní fond používá družstvo na úhradu ztráty.
Za trvání družstva lze rozdělit mezi jeho členy nejvýše 80% rezervního fondu.
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2.

Družstvo přiděluje do rezervního fondu část čistého zisku, zjištěného účetní
závěrkou za účetní období dle rozhodnutí členské schůze.
Členská schůze rozhoduje o zřízení dalších fondů v tom případě, že jejich
zdrojem bude čistý zisk a o částkách z čistého zisku do nich odváděných. O
použití fondů družstva rozhoduje představenstvo.
čl. 15.
Obligace

1.

2.

Pro financování svého rozvoje, popřípadě dalších potřeb, může družstvo vydat
obligace. Způsob vydání, nakládání s nimi a jejich zhodnocení určí a vyhlásí
představenstvo družstva v souladu s platnými předpisy.
Vydání jiných cenných papírů (kromě obligací), zejména dluhopisů schvaluje
také představenstvo.
čl. 16.
Roční účetní uzávěrka

1.

2.
3.

Za každý uplynulý rok je představenstvo družstva povinno sestavit účetní
uzávěrku, předat ji ke kontrole kontrolní komisi, která k této účetní závěrce
vypracuje revizní zprávu. Tyto materiály před jejich zařazením na program
jednání členské schůze zpřístupní představenstvo družstva k nahlédnutí členům
družstva.
Takto vypracovanou účetní závěrku předá představenstvo ke schválení členské
schůzi spolu s návrhem na rozdělení zisku, nebo na úhradu ztráty.
Členové družstva mají právo nahlédnout do roční uzávěrky a shora uvedených
materiálů k ní patřícím minimálně po dobu 15 ti dnů před konáním členské
družstva, která bude roční účetní závěrku schvalovat a představenstvo družstva je
povinno jim tyto materiály k nahlédnutí poskytnout během shora uvedené lhůty
v pracovních dnech od 08,00 hod. do 14,00 hod.
čl. 17.
Výroční zpráva o hospodaření

1.

2.

Představenstvo je povinno vypracovat spolu s roční účetní závěrkou také výroční
zprávu o hospodaření družstva, jejímž obsahem je přehled obchodní činnosti
družstva v uplynulém roce a předpoklady dalšího podnikání, vyhodnocení
vztahů, majících na výsledky hospodaření vliv a dalších faktorů, které výsledky
družstva ovlivňují, včetně výhledu hospodaření družstva v dalším roce.
Výroční zprávu je představenstvo družstva povinno předložit k projednání a ke
schválení členské schůzi družstva vždy spolu s roční účetní uzávěrkou
čl. 18.
Rozdělení zisku, úhrada ztráty a podíl člena na zisku

1.

Členská schůze družstva schvaluje rozdělení dosaženého zisku družstva, jakož i
způsob úhrady ztráty. Dosažený zisk použije družstvo přednostně ke splnění
svých daňových povinností, k úhradě ztráty z minulých let, k doplnění fondů
družstva a k rozdělení mezi členy družstva.
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čl. 19.
Podíl člena na zisku
1.

2.

Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí v poměru jeho
splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu
kapitálu družstva; u člena, jehož členství v rozhodném roce trvalo jen část
účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí.
Podíl člena na rozdělovaném zisku je splatný do tří měsíců ode dne schválení
účetní uzávěrky a rozdělení zisku za uplynulý kalendářní rok.
Část V.
Orgány družstva a jednání za družstvo
čl. 20.
Obecná ustanovení

Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
2. Členem orgánů družstva může být jen člen družstva.
3. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.
4. Funkční období členů volených orgánů je 3 roky a končí všem členům daného
voleného orgánu stejně.
5. Členové volených orgánů mohou být do svých funkcí volení opětovně.
6. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně
neslučitelné.
7. Fyzická osoba, která je členem orgánu družstva a která je do funkce volena
(„člen voleného orgánu“) musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce
právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby.
8. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu jen v
případě, že to oznámila-li předem tomu orgánu, který ji do funkce volí; to
neplatí, pokud od insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.
9. Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato
osoba bez zbytečného odkladu orgánu, jehož je členem a orgánu, který ji do
funkce zvolil. Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má
právní zájem, aby člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí,
rozhodl-li ten orgán, který člena voleného orgánu do funkce zvolil, poté co se o
osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat.
10. Je-li členem voleného orgánu družstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou
osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího
statutárního orgánu.
11. Byl-li členem voleného orgánu družstva zvolen ten, kdo k tomu není podle
zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratíli člen voleného orgánu družstva po svém zvolení do funkce zákonnou
způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce je
povinen oznámit družstvu bez zbytečného odkladu.
1.
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12. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu družstva, zavazuje se, že ji bude

vykonávat s nezbytnou loajalitou i potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za
to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe
důsledky.
13. Člen voleného orgánu družstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu,
aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho
při jeho neúčasti hlasoval.
14. Nenahradí-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil
porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoliv byl povinen škodu nahradit,
ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil,
pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.
15. Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit na základě písemného
prohlášení o odstoupení z funkce, doručeným družstvu. Jeho funkce tak zaniká
uplynutím dvou měsíců od dne doručení tohoto písemného oznámení družstvu.
čl. 21
Členská schůze
1.
2.
3.

4.

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o
nichž to stanoví právní předpis.
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 zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí
být na členské schůzi zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva,
jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
Svolání členské schůze:
a) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a na
informační desce družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou
v seznamu členů. Shora uvedeným uveřejněním pozvánky se považuje
pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách
uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
b) Pozvánka na členskou schůzi družstva obsahuje alespoň:
 firmu a sídlo družstva,
 místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské
schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí
zúčastnit,
 označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
 místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem
programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
c) Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je
změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn, nebo návrh
usnesení.
d) Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi družstva nejméně jednou za
každé účetní období. Svolá ji však vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
e) Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat
nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní
závěrka sestavena.
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5.

6.

f) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co
zjistí, že:
 ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů
družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu družstva
nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo
 družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle právního
předpisu
a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
g) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní
komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu
všech hlasů.
h) Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle shora uvedeného odst.
g), nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo
někteří členové představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji
mělo svolat představenstvo podle zákona, nebo podle těchto stanov a
neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.
i) Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů
družstva podle ustanovení uvedeného shora pod písmenem g) tohoto odstavce
stanov tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská
schůze svolána osobami, nebo orgánem podle ustanovení uvedeného shora
pod písmenem h) tohoto odstavce stanov. Jestliže tak tyto shora uvedené
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.
j) Není-li členská schůze svolaná podle ustanovení uvedených v tomto odstavci
stanov pod písmeny g), h) a i) usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou
schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, byla žádost o svolání této
členské schůze vzata zpět osobami které ji podaly.
Doplnění programu členské schůze:
Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí
představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato
žádost doručena až po edeslání 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. To platí o všech
otázkách, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze,
uvedeného na pozvánce na členskou schůzi.
Schopnost členské schůze se usnášet:
a) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina členů
majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší
počet hlasů.
b) Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení
se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří podle zákona a těchto stanov
nemohou vykonávat hlasovací právo.
c) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o:
 schválení poskytnutí finanční asistence,
 uhrazovací povinnosti,
 zrušení družstva s likvidací,
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7.

8.

 přeměně družstva a
 vydání dluhopisů,
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny
všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných
členů.
Náhradní členská schůze:
a) 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, a to stejným způsobem jako
původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.
b) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů.
c) 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.
Rozhodování členské schůze:
a) Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.
b) Každý člen má na členské schůzi jeden hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým
členská schůze rozhoduje o:
a) schválení poskytnutí finanční asistence
b) uhrazovací povinosti
c) zrušení družstva s likvidací
d) přeměně družstva
e) vydání dluhopisů
Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než
je uvedeno v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen za celých
jeden tisíc korun českých splněné vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu jeden hlas.
c) Členská schůze může rozhodovat per rollam za podmínek stanovených
zákonem č. 90/2012 Sb.
d) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,
 je-li 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.
Toto omezení hlasovacího práva se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě
s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.
e) 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 proti
úhradě vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením družstvu. Zápis
podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak
jej podepíše i ona.
f) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o
 změnu stanov,
 zrušení družstva s likvidací,
 přeměnou družstva,
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 schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.
9. Působnost členské schůze:
Členská 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,
e) schvaluje smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů družstva,
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) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, schvaluje zprávu
likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon svěřuje do její působnosti, nebo o
všech ostatních otázkách, které zákon a tyto stanovy do její působnosti
nesvěřují a které si do své působnosti vyhradí, to však neplatí, jestliže se jedná
o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní
komise družstva; jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité
záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na
téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o určité záležitosti
vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a
všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi.
Neplatnost usnesení členské schůze:
a) Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo
likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle
ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku
pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Bylo-li rozhodnuto mimo
členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy
se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí na základě
rozhodování per rollam.
b) Nebylo-li právo uvedené v tomto odstavci stanov pod písm. a) uplatněno
v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti
vyhověno, nelze platnost usnesení schůze již přezkoumávat.
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čl. 22.
Představenstvo a jednání za družstvo
Je statutárním orgánem družstva.
Přísluší mu obchodní vedení družstva.
Plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
Náleží mu veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon, nebo rozhodnutí
orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu družstva; zajišťuje mimo jiné
zejména řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní
závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
ztráty.
5. Představenstvo má 5 členů.
6. Představenstvo volí svého předsedu a jednoho místopředsedu.
7. Jednání představenstva je povinen svolat předseda představenstva nebo
místopředseda představenstva dle potřeby a ve všech případech stanovených
právním předpisem nebo těmito stanovami, nejméně však 1x za rok.
8. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán o záležitostech družstva ve
sboru. Je schopno se usnášet, za přítomnosti, nebo jiné účasti většiny jeho členů
a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.
9. Zápis z jednání představenstva:
a) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis
podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam
přítomných osob – prezenční listina.
b) 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.
c) Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
10. Zákaz konkurence člena představenstva:
a) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
b) 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.
c) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva
nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za
družstvo.
d) Člen představenstva je povinen předem družstvo informovat o okolnostech
uvedených pod písmeny a) – c) tohoto odstavce stanov.
e) Pokud byla členská schůze družstva v okamžiku zvolení člena představenstva
členem představenstva na některou z okolností uvedených pod písmeny a) – c)
tohoto odstavce stanov výslovně upozorněna, nebo vznikla později a člen
představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen
představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí,
vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností člena představenstva
do 1 měsíce ode dne, kdy bylo družstvo na takovou činnost upozorněno.
11. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva,
ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
1.
2.
3.
4.
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12. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním

nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.
13. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného

14.

15.

16.
17.

ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena
představenstva.
Pokud počet členů představenstva neklesl o polovinu, nastupují na uvolněná
místa členů představenstva náhradníci, zvolení členskou schůzí a to podle
stanoveného pořadí.
Předseda představenstva:
a) svolává, organizuje a řídí jednání představenstva, jakož i běžnou činnost
družstva;
b) o každém jednání představenstva předem informuje kontrolní komisi;
c) je pověřen jednáním vůči zaměstnancům družstva;
Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v době jeho
nepřítomnosti ve všech věcech.
Jednání za družstvo:
a) Za představenstvo družstva jednají jménem družstva a družstvo zavazují
členové představenstva družstva takto:

společně všichni členové představenstva družstva, nebo

společně dva členové představenstva.
b) podepisování za družstvo činí shora uvedení členové představenstva tak, že
k názvu družstva, či k otisku razítka družstva a ke svému vypsanému jménu
s uvedením funkce připojí svůj podpis.
čl. 23.
Kontrolní komise

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a
může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
Při své činnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní uzávěrce, k návrhu na
rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o
uhrazovací povinnosti členů.
Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na
zjednání nápravy.
1. Představenstvo a jiné orgány družstva oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní
komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření
nebo postavení družstva nebo jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k řediteli, je-li
funkce ředitele družstva zřízena.
2. Předseda kontrolní komise, nebo místopředseda kontrolní komise, nebo jiný
pověřený člen kontrolní komise, mají právo zúčastnit se jednání představenstva
družstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami.
Kontrolní komise má 3 členy.
3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu kontrolní
komise.
4. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva, nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
5. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
6. Ustanovení těchto stanov upravující zákaz konkurence člena představenstva
družstva se použijí na člena kontrolní komise obdobně.
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7.
9.
10.
11.

12.
13.

Ustanovení těchto stanov o zápisu z jednání představenstva družstva platí
obdobně i pro zápis z jednání kontrolní komise.
Funkce člena kontrolní komise zaniká také volbou nového člena kontrolní
komise, ledaže z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním
nástupcem, stává se členem kontrolní komise její právní nástupce.
V případě smrti člena kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání nebo
jiného ukončení jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena
kontrolní komise, pokud nenastupují na uvolněná místa členů kontrolní komise
ve stanoveném pořadí náhradníci, zvolení členskou schůzí.
Předseda kontrolní komise svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise,
jakož i její veškerou činnost;
Místopředseda kontrolní komise zastupuje předsedu kontrolní komise v době
jeho nepřítomnosti ve všech věcech.
Část VI.
Organizace pracovní činnosti družstva

1.
2.

čl. 24.
Obecná ustanovení
Práce v družstvu je zajišťována zejména zaměstnanci pracovním poměru nebo
jiném pracovněprávním vztahu.
Organizaci podnikatelské a hospodářské činnosti družstva zajišťuje a řídí ředitel
družstva, který je zaměstnancem družstva a jeho pracovněprávní vztah se řídí
zákoníkem práce.
čl. 25.
Ředitel

1.
2.
3.

4.
5.

Funkci ředitele družstva může zřídit představenstvo družstva, které pro tuto
funkci také vydá závaznou pracovní náplň.
Ředitel je v řádném pracovněprávním vztahu k družstvu.
Ředitele do funkce přijímá a z funkce jej odvolává představenstvo družstva, které
pro tuto funkci také vydá závaznou pracovní náplň, stanoví pravomoc a plat
ředitele a uzavře s ním pracovní smlouvu, pokud tyto věci neupravuje
organizační řád a platový řád družstva.
Ředitel organizuje a řídí běžnou činnost družstva a je vedoucím pracovníkem
družstva.
Ředitel je při výkonu jeho funkce odpovědný představenstvu družstva.
Část VIII.
Zánik družstva

1.
2.

čl. 26.
Zrušení družstva
Družstvo se zrušuje právním jednáním, bylo-li zřízeno na dobu určitou
uplynutím doby na kterou bylo zřízeno, nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
O jeho dobrovolném zrušení rozhoduje členská schůze v souladu se zákonem a
s těmito stanovami.
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3.
4.
5.
6.

Po jeho zrušení se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní
zástupce, nebo stanoví-li tak zákon.
Neplyne-li z právního jednání o zrušení družstva, zda je zrušeno s likvidací nebo
bez likvidace, platí, že je zrušeno s likvidací.
Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti
přeměny.
Zrušení družstva upravují podrobně příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
čl. 27.
Přeměna družstva a likvidace družstva

1.

Přeměna družstva a likvidace družstva se řídí podrobnou právní úpravou
provedenou zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákonem č. 90/2012
Sb. (zákon o obchodních korporacích).
čl. 28.
Zánik družstva

1.

Družstvo zaniká dnem jeho výmazu z veřejného rejstříku.
Část VII..
Přechodná a závěrečná ustanovení
čl. 29.
Podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb.

Družstvo se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřizuje zákonu č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) jako celku. Právní vztahy vzniklé z těchto stanov se řídí zákonem o
obchodních korporacích. Tento článek stanov nabude účinnosti až zveřejněním
zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku v obchodním rejstříku.
čl. 30.
Platnost a účinnost stanov
Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí družstva, která se konala dne
25. 6. 2014 . Tímto dnem nabývají platnosti.
2. Změna stanov družstva týkající se článku 21 bod 8b) stanov byla schválena
členskou schůzí družstva , která se konala dne 12. 1. 2016. Tímto dnem
nabyla platnosti.
1.

V Manětíně dne
Ing. Jiří Vaněk
_________________________________
předseda představenstva družstva
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