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" ZEM ĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ZLATÝ POTOK" 
se sídlem v Sudín ě 

  
 
 
                              
 
 
 

S t a n o v y 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Díl I. Základní ustanovení o družstvu 
 
 
                                  Článek 1 
 
                        Obchodní firma a sídlo druž stva 

(1) Obchodní firma družstva zní: Zem ědělské družstvo Zlatý potok 
(2) Sídlo družstva je: Sudín čp. 1, Dobruška, PS Č 518 01  
(3) I ČO družstva je:47468009 

 
 
 

Článek 2 
 

Předmět podnikání  
 
   P ředmětem podnikání družstva je: 
 -zem ědělská výroba 
 -opravy ostatních dopravních prost ředk ů a pracovních stroj ů 
 -silni ční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
 soupravami o nejv ětší povolené hmotnosti p řesahující 3,5 tuny, jsou-li 
 ur čeny k p řeprav ě zví řat nebo v ěcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo 
 jízdními soupravami o nejv ětší povolené hmotnosti nep řesahující 3,5 tuny, 
 jsou-li ur čeny k p řeprav ě zví řat nebo v ěcí 
 -výroba, obchod a služby neuvedené v p řílohách 1 až 3 živnostenského 
 zákona  
  
 
 
 
 

Díl II. Tvorba a hospoda ření s majetkem 
 

Článek 3 
Základní kapitál družstva a členské vklady 

 



(l)  Základní kapitál družstva tvo ří souhrn pen ěžitých i nepen ěžitých  
 členských vklad ů, k jejichž splacení se členové zavázali. Vytvá ří se 
 povinn ě. 
(2)  Každý člen se musí písemn ě zavázat k p řevzetí vkladové povinnosti k 
 základnímu členskému vkladu  a zaplatit alespo ň vstupní vklad ur čený  ve 
 stanovách. Dále se m ůže člen podílet na  základním kapitálu  družstva 
 jedním nebo více dalšími členskými vklady. 
 
 
 
                   
 
 
                                  
 
 
 

Článek 4 
Základní členský vklad 

 
(1)  Základní členský vklad činí 5O.OOO K č (slovy: padesát tisíc korun českých) 

a je pro všechny členy stejný. 
(2)  Základní členský vklad m ůže být splacen v pen ězích, nebo vnesením jiné, 

penězi ocenitelné v ěci (nepen ěžitý vklad). Nepen ěžitý vklad schválí p řed 
jeho vložením členská sch ůze a musí být ocen ěn znalcem, ur čeným dohodou 
družstva a vkladatele. 

(3)  Základní členský vklad musí být splacen do 12 m ěsíc ů ode dne p řijetí do 
družstva. 

(4)  Za trvání členství nelze základní členský vklad vracet, a to ani z části; 
to neplatí, pokud došlo ke snížení základního členského vkladu. 

 
 
 

Článek 5 
Další členský vklad 

 
(1)   Člen se m ůže podílet na základním kapitálu družstva jedním, n ebo více 

 dalšími členskými vklady. 
(2)   Výše dalšího členského vkladu m ůže být pro r ůzné členy r ůzná. 
(3)   O p řevzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzav ře družstvo se členem 

 písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši pe něžitého vkladu, nebo o 
 tom, jaká v ěc, práce či služba tvo ří p ředmět nepen ěžitého vkladu a jeho 
 ocen ění, zp ůsob jeho ocen ění a lh ůtu pro spln ění vkladové povinnosti. 

(4)   Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje krom ě údaj ů o ú častnících 
 smlouvy alespo ň:  

  a) údaje o výši pen ěžitého dalšího členského vkladu, pop řípad ě jen 
  údaje o zp ůsobu jejího výpo čtu, ujednání v souladu s usnesením  
  členské sch ůze, že je uchaze č o členství povinen splatit celou výši 
  dalšího členského vkladu p řed vznikem členství jako podmínku pro 
  vznik členství, anebo  
  b) ujednání v souladu s usnesením členské sch ůze, jakou část dalšího 
  členského vkladu je povinen uchaze č o členství splatit p řed vznikem 
  členství a dále, jakým zp ůsobem, v jaké výši splátek a v jakých  
  lh ůtách se zavazuje splatit zbývající část dalšího členského vkladu 
  s tím, že p ři prodlení by ť jen jediné splátky na další členský vklad 
  delším než 30 dní se stává splatným celá zbývajíc í výše dalšího  
  členského vkladu. 
(5)   V p řípad ě, že v dob ě uzav ření smlouvy o dalším členském vkladu není známa 

 kone čná výše dalšího členského vkladu, uvedou se ve smlouv ě pouze údaje o 
 zp ůsobu výpo čtu výše dalšího členského vkladu, schváleném usnesením 
 členské sch ůze, pop řípad ě též s uvedením p ředpokládané kone čné výše 



 dalšího členského vkladu, výše a lh ůty zálohových plateb na splacení 
 dalšího členského vkladu, spolu s ujednáním o tom, že kone čnou výši 
 dalšího členského vkladu a vypo řádání nedoplatk ů či p řeplatk ů schválí 
 p ředstavenstvo, jakmile budou známy všechny pot řebné údaje.  

(6)   P řevzetí vkladové povinnosti k druhému a p řípadn ě následujícímu dalšímu 
 členskému vkladu členem za trvání členství v družstvu se sjedná dodatkem 
 ke stávající smlouv ě o dalším členském vkladu 

(7)   Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje p ředstavenstvo. 
 
 
 

 
Článek 6 

Zapisovaný základní kapitál 
 
Základní kapitál, který se zapíše do obchodního rej st říku jako tzv. zapisovaný  
základní kapitál činí 4 025 000,- K č /slovy čty ři miliony dvacet p ět tisíc korun 
českých/. 
 
 
 

Článek 7 
Další majetková ú čast 

(l)   Členové družstva, jejichž návrh projektu byl p ředstavenstvem družstva 
 p řijat s p řihlédnutím k odpovídajícímu obchodnímu a podnikatel skému riziku 
 se mohou na jeho realizaci zú častnit další majetkovou ú častí v pen ězích 
 nebo se souhlasem p ředstavenstva nepen ěžitým vkladem ocen ěným znalcem. 
(2)  Pokud se k realizaci takového projektu p řihlásí další členové družstva, 
 pak ti, které z nich p ředstavenstvo ur čí, jsou povinni se podílet na 
 poměrné části  náklad ů a to ve výši, kterou ur čí p ředstavenstvo všem 
 stejnou částkou nebo každému individuáln ě. 
(3)  O podílu p řípadné ú časti družstva rozhodne p ředstavenstvo. 
(4)  Zisk, pop řípad ě ztráta se rozd ělí mezi ú častníky podle pom ěru jejich  
 ú časti, kterým nesou obchodní a podnikatelské riziko projektu. 
(5)  Pokud částka další majetkové ú časti, k jejímuž splacení se p ředstavenstvem 
 ur čený člen zavázal, nebude splacena naráz, je člen povinen splatit 
 z ůstatek v pen ězích nejpozd ěji do 3 m ěsíc ů ode dne, kdy mu bylo oznámeno, 
 že návrh jeho ú časti na projektu byl p ředstavenstvem p řijat. 
(6)  Další majetková ú čast se nezapo čítává do základního kapitálu družstva. 
 
 
                              

 
 

Článek 8 
Tvorba a použití ned ělitelného fondu 

(l)  Družstvo vytvá ří ned ělitelný fond ve výši 5O % zapisovaného základního  
 kapitálu družstva. 
(2)  Ned ělitelný fond je ur čen k b ěžné činnosti p ři hospoda ření družstva. O  
 jeho čerpání nad obvyklý rámec rozhoduje p ředstavenstvo nadpolovi ční 
 v ětšinou. 
(3)  Po dobu trvání družstva nesmí být ned ělitelný fond použit k rozd ělení  
 mezi členy. 
(4)  Ned ělitelný fond se bude dopl ňovat do výše 60 % zapisovaného  
 základního kapitálu, nejmén ě o 10 % ro čního čistého zisku. 
 
 
 

 
Článek 9 

Družstevní podíl 



(1)  Družstevní podíl p ředstavuje práva a povinnosti člena, plynoucí z členství 
 v družstvu. 

(2)  Každý člen m ůže mít pouze jeden družstevní podíl. 
(3)  Družstevní podíl nem ůže být p ředmětem spoluvlastnictví. 
(4)  Převod družstevního podílu na jiného člena či na jinou osobu je možný 

pouze po p ředchozím souhlasu p ředstavenstva. 
(5)  Vznik členství v družstvu nabyvatele, na n ějž p řešel družstevní podíl 

děděním je možný pouze se souhlasem p ředstavenstva. Právo na vypo řádací 
podíl tímto z ůstává nedot čeno. 

(6)  Převod či p řechod podílu na člena, který byl z družstva již jednou 
vylou čen je vylou čený. 

(7)  Proti zamítavému rozhodnutí p ředstavenstva v p řípadech kdy není p řevod 
členských práv a povinností vylou čen se m ůže člen - p řevodce odvolat do 
l5ti dn ů od doru čení písemného rozhodnutí p ředstavenstva k členské sch ůzi. 
Členská sch ůze m ůže zamítavé rozhodnutí bu ď potvrdit nebo zm ěnit. Její 
rozhodnutí je kone čné. 

(8)  Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávn ěn 
svou ú čast v družstvu vypov ědět, a to bez zbyte čného odkladu, nejpozd ěji 
však 1 m ěsíc ode dne, kdy se stal d ědicem, jinak se k výpov ědi nep řihlíží.  
Výpov ědní doba činí šest m ěsíc ů, nebo se její délka ur čí dohodou mezi 
dědicem a p ředstavenstvem a po dobu jejího b ěhu není d ědic podílu oprávn ěn 
se podílet na činnosti družstva.  
 

 
     
 
 
 

 
Článek 10 

Uhrazovací povinnost, p řesahující členský vklad 
 
(1)  Za porušení svých závazk ů odpovídá družstvo celým svým majetkem. 
(2)  Členové neru čí za závazky družstva v ůči t řetím osobám. 
(3)  Členská sch ůze m ůže na návrh p ředstavenstva rozhodnout, že členové jsou 

 povinni poskytnout družstvu prost ředky na krytí ztráty družstva.  
(4)  Maximální výše uhrazovací povinnosti člena činí pro všechny členy, v četn ě 

člen ů statutárních orgán ů, dvojnásobek výše základního členského vkladu.  
(5)  Uhrazovací povinnost lze uložit i opakovan ě. 
(6)  Uhrazovací povinnost lze uložit i jen t ěm člen ům družstva, kte ří ztrátu 

 družstva zp ůsobili, nebo se na jejím vzniku podstatným zp ůsobem podíleli. 
(7)  Odpovědnost člen ů za škodu zp ůsobenou družstvu z ůstává uložením uhrazovací 

 povinnosti nedot čena. 
 

Článek l1 
Další zajiš ťovací fond 

 
(l)   Družstvo z řizuje další zajiš ťovací fond za ú čelem udržování finan ční  
 stability a likvidity družstva. 
(2) Další zajiš ťovací fond je tvo řen z výsledku hospoda ření družstva. O 

poskytnutí dotace do dalšího zajiš ťovacího fondu a její výši rozhoduje 
svým usnesením členská sch ůze. 

(3)  Fond slouží zejména: 
  a) ke krytí ztrát družstva,a ke krytí vypo řádacího podílu   
  vystoupivšího člena 
  b) jako pomoc k p řekonání nep říznivého pr ůběhu hospoda ření družstva 
 
 
 
 
 



Článek l2 
Rozdělení zisku 

 
(l)  P ředstavenstvo družstva je povinno sestavit za každý rok ú četní  
 záv ěrku.Spolu s ní navrhne p ředstavenstvo zp ůsob rozd ělení a užití zisku 
 nebo  úhrady ztráty. Dále zabezpe čí p ředstavenstvo vypracování výro ční 
 zprávy o hospoda ření družstva, která obsahuje p řehled obchodní  činnosti 
 v uplynulém roce a p ředpoklady jeho dalšího podnikání. 
(2)  Členové družstva si mohou vyžádat k nahlédnutí ro ční ú četní záv ěrku a  
 návrh na rozd ělení zisku či ztrát. 
(3) Ú četní záv ěrku a návrh na rozd ělení zisku, nebo úhradu ztráty p ředkládá 
 p ředstavenstvo ke schválení členské sch ůzi, a to tak, aby se členská 
 sch ůze, která je má schválit, mohla konat do šesti m ěsíc ů po skon čení 
 ú četního období, za které je ú četní záv ěrka sestavena. 
(4) Podíl na zisku, jež byl členskou sch ůzí ur čen k rozd ělení mezi členy, 
 náleží jednotlivým člen ům družstva podle výše spln ěné vkladové povinnosti 
 člena k výši splaceného základního kapitálu. U člena, jehož členství 
 v rozhodném období trvalo jen část ú četního období, se podíl na zisku 
 poměrn ě krátí. 
(5) Podíl na zisku je splatný do t ří m ěsíc ů ode dne, kdy bylo p řijato 
 rozhodnutí členské sch ůze o jeho rozd ělení. 
      
 
 
 

Díl IV. Členství v družstvu 
 
 

Článek 13 
Druhy členství 

 
(l)  Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. 
(2)  Fyzické osoby mohou být členy družstva bez omezení jakoukoliv v ěkovou  
 hranicí, vyjma hranic stanovených zákonem. 
(3) Za trvání družstva vzniká členství p řijetím za člena usnesením 

 p ředstavenstva družstva na základ ě písemné členské p řihlášky, jsou-li 
spln ěny  podmínky  vzniku členství podle ZOK a t ěchto stanov. 
Členství vznikne dnem rozhodnutí o p řijetí za člena nebo pozd ějším dnem 
uvedeným v členské p řihlášce a spln ěním vkladové povinnosti k základnímu 
členskému vkladu, pop řípad ě vstupnímu vkladu.  

 
 
 

Článek 14 
Podmínky vzniku členství 

 
I. Majetkoprávní podmínka vzniku členství 

 
(l)  Majetkoprávní podmínkou členství je spln ění vkladové povinnosti ke  
 vstupnímu vkladu. 
(2)  P řed podáním p řihlášky o členství musí žadatel uhradit vstupní vklad.  
 Vstupní vklad činí 3.000,- K č /slovy: t ři tisíce korun českých/ a m ůže být 
 může být splacen v pen ězích, nebo vnesením jiné, pen ězi ocenitelné v ěci 
 (nepen ěžitý vklad) Nepen ěžitý vklad schválí p řed jeho vložením členská 
 sch ůze a musí být ocen ěn znalcem, ur čeným dohodou družstva a 
 vkladatele. Nepen ěžitým vkladem mohou být i práce a služby. 
(3)   Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi zák ladním členským vkladem a 
 vstupním vkladem musí být spln ěna ve lh ůt ě dvanácti m ěsíc ů od okamžiku 
 p řijetí za člena.  
 
      



II. A/ Formáln ěprávní podmínka vzniku členství 
 
(1)  Po zaplacení vstupního vkladu je uchaze č o členství oprávn ěn podat 
 p řihlášku k p řijetí za člena družstva 
(2)  P řihláška se podává na formulá ři družstva. P řihláška obsahuje firmu 
 družstva, vymezení družstevního podílu a další zák onem požadované 
 náležitosti. Uchaze č o členství je povinen v ní vyplnit: 
 své jméno a p říjmení, datum narození, rodné číslo, dokon čené školní 
 vzd ělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe, rodinný s tav, zda je proti 
 n ěmu vedena exekuce (výkon rozhodnutí), kterým soudem  a z jakého d ůvodu, 
 bydlišt ě, pop řípad ě místo, kde se trvale zdržuje. Je-li ženatý nebo  
 žije-li s družkou, uvede též její jméno a p říjmení, v ěk a  po čet vlastních 
 nezletilých d ětí, pop řípad ě zletilých jestliže studují, pop řípad ě další 
 zákonnou vyživovací povinnost. 
(3) O p řijetí uchaze če za člena rozhoduje p ředstavenstvo. 
 
 
 

Článek 15 
Práva a povinnosti člen ů k družstvu 

 
(l) Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákone m a t ěmito stanovami. 
(2) Člen má zejména tato práva: 
  a) volit a být volen do orgán ů družstva nebo orgánem    
  družstva, spl ňuje-li podmínky stanovené zákonem a dále   
  ur čené t ěmito stanovami, nebrání-li tomu p řekážky stanovené zákonem, 
  anebo nebrání-li tomu neslu čitelnost funkcí podle ZOK a t ěchto  
  stanov, 
  b) p ředkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet dotazy a 
    p řipomínky na orgány družstva a být o jejich vy řízení informován, 
  c) vytvá řet a sdružovat se    do kolektiv ů výrobních projekt ů,  
  za p ředpokladu, že poskytne p řiměřenou část krytí náklad ů (p ůj čkou, 
  osobním majetkem nebo další majetkovou ú častí) a podílet se na  
  jejich výsledcích, 
  d) podávat podn ěty a návrhy či stížnosti orgán ům družstva a  
  požadovat zprávu o jejich vy řízení, 
  e) seznámit se p řed konáním členské sch ůze, zp ůsobem uvedeným v  
  pozvánce na členskou sch ůzi, s písemnými podklady pro členskou  
  sch ůzi, zejména k činnosti a výsledk ům hospoda ření družstva, 
  f) podílet se na činnosti družstva podle t ěchto stanov a podle  
  usnesení orgán ů družstva, 
  g) podat návrh soudu podle zákona na vyslovení ne platnosti usnesení 
  členské sch ůze, pokud je v rozporu s právními p ředpisy nebo se  
  stanovami družstva; tato práva mohou být uplatn ěna vždy jen zp ůsobem 
  a ve lh ůtách podle ustanovení zákona a t ěchto stanov, 
  h) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k p říslušným orgán ům družstva 
  a být informován o jejich vy řízení, 
  i) zavázat se k dalšímu členskému vkladu a další majetkové ú časti na 
  podnikání družstva za podmínek stanovených členskou sch ůzí, 
  j) podílet se na výhodách, které družstvo poskytu je svým člen ům, 
  e) na vyplacení vypo řádacího podílu p ři zániku členství za trvání 
  družstva, 
  f) právo na podíl na zisku družstva, který je ur čen k rozd ělení. 
(3)  Člen družstva má zejména tyto povinnosti: 
  a) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgán ů družstva, 
  b) řádně spravovat majetek, který má od družstva sv ěřen, 
  c) upozornit na hrozící škodu, pokud ji nem ůže sám odvrátit, 
  d) nahradit zavin ěnou škodu zp ůsobem a postupem ur čeným ve  
  stanovách, pop řípad ě v zákon ě, 
  e) v čas v ur čených lh ůtách doplatit rozdíl mezi vstupním členským 
  vkladem a základním členským vkladem, 



  f) v čas oznamovat zm ěny rozhodné pro zápis do seznamu člen ů, 
  g) nedopustit se v ědomě žádného jednání, které by mohlo poškodit 
  družstvo a p řinést prosp ěch jemu nebo jiným fyzickým a právnickým 
  osobám, v p řípad ě, že by tím poškodil družstvo, 
  h) podílet se na ztrát ě družstva, kterou zavinil, 
  i) splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále 
  splatit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši,  
  zp ůsobem a ve lh ůtách podle smlouvy o dalším členském vkladu. 
 

 
Článek 16 

Práva a povinnosti družstva k člen ům 
 
(1)  Družstvo má práva a povinnosti stanovené zákon em a t ěmito stanovami. 
(2)  Družstva v ůči člen ům zejména tato práva: 
  a) právo vyžadovat od člen ů řádné pln ění jejich povinností uložených 
  stanovami nebo zákonem, 
  b) v p řípad ě opakovaného porušení členských povinností ud ělit  
  členovi písemné napomenutí s pou čením o možnosti vylou čení. Nárok 
  družstva na náhradu škody tím není dot čen. 
(3)  Družstvo má v ůči člen ům zejména tyto povinnosti: 
  a) zajistit plný a nerušený výkon členských práv, 
  b) podporovat perspektivní výrobní projekty. 
  c) dbát na finan ční stabilitu družstva a udržovat a zvyšovat tak 
  reálnou hodnotu majetkových podíl ů člen ů. 
 
 

Článek 17 
Odprodej inventá ře a poskytování služeb člen ům 

 
(l)  Každý člen družstva má p řednostní nárok, aby mu družstvo odprodalo pro  
 n ě nepot řebné základní prost ředky a DKP a poskytlo mu p řednostní služby 
 svými prost ředky,jen pro jeho pot řebu. Odprodej se provádí 
 vnitropodnikovou dražbou. 
(2) V p řípad ě jakýchkoliv neshod v tomto sm ěru rozhoduje p ředstavenstvo. 
(3)  Každý člen má nárok na odprodej zem ědělských výrobk ů družstva 
 za nákladové ceny jen pro svoji pot řebu. Výši možných prodej ů upraví vždy  
 p ředstavenstvo každoro čně p ři respektování prosp ěchu družstva. 
 
 

Článek 18 
Seznam člen ů 

 
(l)  Družstvo vede seznam všech svých člen ů podle ZOK a t ěchto stanov. 
(2)  Do seznamu člen ů se zapisují tyto údaje: 
  a) jméno nebo firma a bydlišt ě nebo sídlo, p řípadn ě také jiná členem 
  ur čená adresa pro doru čování, 
  b) den a zp ůsob vzniku a zániku členství v družstvu, 
  c) výše členského vkladu a rozsah spln ění vkladové povinnosti  
  k členskému vkladu, tj. vstupní vklad a splátky do výš e základního 
  členského vkladu, p řípadn ě výše dalšího členského vkladu 
(3)  Každý člen družstva je povinen bez zbyte čného odkladu ohlásit a doložit 
 družstvu zm ěnu kteréhokoli z t ěchto údaj ů. Družstvo je  povinno bez 
 zbyte čného odkladu p říslušným pracovníkem ohlášenou zm ěnu  vyzna čit v 
 seznamu. 
(4)  Každý člen družstva je oprávn ěn do seznamu člen ů nahlédnout a krom ě  
 toho má i právo vyžádat si od družstva bezplatné p otvrzení o svém členství 
 a obsahu svého zápisu.  
(5)  Ne člen družstva má na rozdíl od člena pouze právo nahlédnout do 
 seznamu, pokud mu k tomu p ředstavenstvo dá souhlas. P ředstavenstvo takový  



 souhlas ud ělí jen v tom p řípad ě, že ne člen osv ědčí právní zájem, nebo 
 doloží písemný souhlas člena s jeho ú ředně ov ěřeným podpisem. 
 
 

Článek 19 
Zánik členství 

 
I.  Členství člena zaniká: 
 
 (a) písemnou dohodou uzav řenou mezi družstvem a členem družstva, 
 (b) vystoupením člena,  
 (c) vylou čením člena,  
 (d) p řevodem družstevního podílu,  
 (e) p řechodem družstevního podílu,  
 (f) smrtí člena družstva,  
 (g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,  
 (h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,  
 (i) zamítnutím insolven čního návrhu pro nedostatek majetku člena,  
 (j) doru čením vyrozum ění o neúsp ěšné opakované dražb ě v řízení o výkonu 
 rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti 
 p řevoditelné, pravomocným na řízením výkonu rozhodnutí postižením členských 
 práv a povinností, nebo právní mocí exeku čního p říkazu k postižení 
 členských práv a povinností po uplynutí lh ůty uvedené ve výzv ě ke spln ění 
 vymáhané povinnosti podle jiného právního p ředpisu, byl-li v této lh ůt ě 
 podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci r ozhodnutí o tomto 
 návrhu, 
 (k) zánikem družstva bez právního nástupce,  
 (l) z dalších d ůvod ů uvedených v zákon ě.. 
 
II.  a)  Zánik členství písemnou dohodou 
 
 (1)  Dohodu o zániku členství uzavírá družstvo a člen v písemné form ě a 
  dohoda je uzav řena po oboustranném podpisu. Písemná dohoda musí  
  obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zanikne.  
 (2)  Za uzav řenou dohodu se považuje také písemný návrh jedné st rany na 
  zánik členství dohodou k ur čitému datu a písemný souhlas druhé  
  strany s dohodou o zániku členství podle návrhu, prokazateln ě  
  doru čený navrhovateli  dohody o zániku členství nejpozd ěji v den, 
  kdy podle návrhu dohody má k  zániku členství dojít.  
 (3)  Členství v družstvu zanikne na základ ě písemné dohody dnem v této 
  dohod ě sjednaným. 
 
III. b)  Zánik členství vystoupením 
 
 (l) Člen m ůže z družstva vystoupit, a to písemným oznámením člena  
  adresovaným p ředstavenstvu, o tom, že vystupuje z družstva. 
      (2)  Členství vystoupivšího člena zanikne uplynutím šesti m ěsíc ů ode dne, 
  kdy člen písemn ě oznámil vystoupení p ředstavenstvu družstva, pokud 
  se ú častníci nedohodnou na d řív ějším datu zániku členství   
  vystoupením. B ěh  výpov ědní lh ůty za číná prvním dnem m ěsíce  
  následujícího po dni, kdy bylo doru čeno písemné oznámení o  
  vystoupení družstvu. 
 
IV.  bb) Vystoupení člena družstva z d ůvodu nesouhlasu se zm ěnou stanov  
 
 (1)  Člen m ůže z družstva vystoupit proto, že nesouhlasí se zm ěnou  
  stanov, která byla schválena členskou sch ůzí, jestliže na členské 
  sch ůzi nehlasoval pro zm ěnu stanov. Člen musí v tomto p řípad ě  
  postupovat podle § 613 ZOK.  
 (2)  K zániku členství vystupujícího člena na základ ě platného vystoupení 
  z družstva podle p ředchozího odstavce a podle § 613 ZOK dochází  



  uplynutím kalendá řního m ěsíce, v n ěmž bylo oznámení o vystoupení 
  družstvu doru čeno.   
 (3)  Vystoupil-li člen z družstva pro nesouhlas se zm ěnou stanov, není 
  pro n ěho schválená zm ěna stanov ú činná a vztah mezi družstvem a  
  členem se řídí dosavadními stanovami. 
 
 
 
V.  c) Zánik členství vylou čením 
 
   (l)  Zánik členství vylou čením člena z družstva m ůže nastat: 
  a)jestliže člen p řes písemnou výstrahu, ud ělenou mu nejpozd ěji do 
  jednoho m ěsíce p ředsedou nebo místop ředsedou p ředstavenstva, že p ři 
  opakování bude vylou čen,poruší-li op ětovn ě závažným zp ůsobem  
  n ěkterou z členských povinností v pr ůběhu dalších dvanácti m ěsíc ů. V 
  písemné výstraze musí být v ěcně uveden a popsán d ůvod jejího  
  ud ělení, tedy jakým jednáním se člen porušení členských povinností 
  dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na p říslušné ustanovení 
  zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí 
  být v písemné výstraze výslovn ě uvedeno upozorn ění člena na možnost 
  jeho vylou čení z d ůvodu uvedeného porušení či porušování členských 
  povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním p řestal 
  a odstranil p řípadné již vzniklé následky. K tomu se členovi  
  poskytne p řiměřená lh ůta nejmén ě v délce t řiceti dn ů. 
  b)vylou čením, byl-li člen pravomocn ě odsouzen pro trestný čin, který 
  spáchal proti družstvu nebo členu družstva, nebo byl-li pravomocn ě 
  odsouzen pro trestný čin, který m ůže mít za následek od ůvodn ěný  
  odpor v ětšiny člen ů družstva proti jeho osob ě a tím i narušení  
  pot řebné vzájemné spolupráce v družstvu. 
  c) pokud je v prodlení s n ěkterou ze splátek základního členského 
  vkladu 
     (2)  O vylou čení rozhoduje p ředstavenstvo družstva.  
 (3)  O vylou čení nelze rozhodnout pozd ěji než ve lh ůt ě 6 m ěsíc ů ode dne, 
  kdy se družstvo dozv ědělo o d ůvodu pro vylou čení, nejpozd ěji však do 
  1 roku ode dne, kdy d ůvod pro vylou čení nastal.  
 (4)  Rozhodnutí o vylou čení musí obsahovat d ůvod vylou čení tak, že je 
  v ěcně uveden a popsán d ůvod vylou čení, tj. jakým jednáním se člen 
  porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s 
  odkazem na  p říslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen  
  porušil či dále  porušuje. P ředcházela-li rozhodnutí o vylou čení 
  písemná výstraha, nem ůže  být v rozhodnutí o vylou čení m ěněn  
  d ůvod uvedený v písemné výstraze.  Rozhodnutí o vylou čení musí  
  sou časn ě obsahovat pou čení vylu čovaného člena  o jeho právu podat 
  od ůvodn ěné námitky proti rozhodnutí o vylou čení k  členské sch ůzi 
  ve lh ůt ě 30 dn ů ode dne doru čení rozhodnutí o vylou čení.   

 (5)  Rozhodnutí o vylou čení musí mít písemnou formu a musí být doru čeno  
 vylu čovanému členovi. 

     (6)  Proti rozhodnutí p ředstavenstva o vylou čení m ůže člen podat   
 od ůvodn ěné  námitky k členské sch ůzi ve lh ůt ě 30 dn ů ode dne   
 doru čení oznámení tohoto rozhodnutí o vylou čení; k námitkám   
 podaným v rozporu s tím se nep řihlíží.  

 (7)  Proti rozhodnutí členské sch ůze o zamítnutí námitek m ůže vylu čovaný  
 člen podat ve lh ůt ě t ří m ěsíc ů ode dne doru čení tohoto rozhodnutí  
 návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vylou čení za neplatné. 
 
 
 
 

Článek 20 
Vypořádací podíl po zániku členství za trvání družstva. 

 



(1) Po zániku členství má bývalý člen nárok na vydání vypo řádacího podílu. 
(2) Výše vypo řádacího podílu se ur čí dohodou mezi členem a družstvem. Pokud se 

člen s družstvem nedohodne, ur čí výši vypo řádacího podílu p ředstavenstvo, 
při čemž vychází z pom ěru spln ěné vkladové povinnosti člena k členskému 
vkladu v ůči spln ěným vkladovým povinnostem všech člen ů k členským vklad ům. 
Poměr se násobí výší vlastního kapitálu po ode čtení ned ělitelného fondu a 
dalšího zajiš ťovacího fondu. Tuto výši p ředstavenstvo dále upraví podle 
sou časné hospodá řské situace družstva a vlivu vyplacení vypo řádacího 
podílu na další fungování družstva. Pokud vystupují cí člen nesouhlasí 
s výší vypo řádacího podílu, m ůže podat námitky k členské sch ůzi. 
Rozhodnutí členské sch ůze je kone čné. 

(3) Splatnost podílu je ur čena dohodou mezi družstvem a vystoupivším nebo 
vylou čeným členem. Pokud mezi členem a družstvem k dohod ě nedojde, nesmí 
být lh ůta pro vyplacení vypo řádacího podílu kratší, než dva roky ode dne 
zániku členství. 

(4) Vypo řádání se provádí na základ ě žádosti člena formou finan čního pln ění z  
 dalšího zajiš ťovacího fondu podle zásad jeho čerpání. 
(5) Nárok na vypo řádací podíl po členovi, jehož členství zaniklo smrtí, má 
 d ědic, který se nestal členem družstva. 
(6)  Vypo řádání m ůže být provedeno i v nemovitostech vedených v ú četnictví  
 družstva v položce bytový fond.Je-li výše vypo řádacího  
 podílu menší, než činí hodnota vrácené nemovitosti,je nabývající býval ý 
 člen povinen uhradit družstvu rozdíl v pen ězích do 3 m ěsíc ů.Cena 
 nemovitosti je stanovena vždy na základ ě znaleckého posudku, který v 
 od ůvodn ěných p řípadech m ůže sloužit jako podklad pro stanovení ceny 
 nemovitosti dohodou. 
(7)  Nárok na vrácení zem ědělské p ůdy vložené do družstva má bývalý člen 
 jakmile o to požádá. 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 

Díl V. 
Orgány družstva    

Článek 21 
 
(l)  Orgány družstva jsou: 
 a) členská sch ůze 
 b) p ředstavenstvo, 
 d) kontrolní komise. 
(2)  Do orgán ů družstva mohou být voleni jen členové družstva 
 starší l8 let, bezúhonní a pln ě svéprávní. 
(3) Každý člen voleného orgánu má p ři hlasování v tomto orgánu 1 hlas. 
(4) Člen, který má být volen do orgánu družstva, je povi nen družstvo 
 informovat, zda ohledn ě jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v 
 níž p ůsobí nebo p ůsobil v posledních t řech letech jako člen orgánu, bylo 
 vedeno insolven ční řízení nebo byl vylou čen soudem z výkonu funkce člena 
 statutárního orgánu obchodní korporace. 
(5) Je-li členem družstva právnická osoba, která je zvolena za  člena voleného 
 orgánu družstva, zmocní fyzickou osobu, aby ji v o rgánu zastupovala, jinak 
 tuto právnickou osobu- člena voleného orgánu zastupuje člen jejího 
 statutárního orgánu. 
(6) Člen orgánu družstva, který je do své funkce zvolen,  může z ní odstoupit. 
 Nesmí tak u činit v dob ě, kdy je to pro družstvo nevhodné. Své odstoupení 
 oznámí člen orgánu písemným prohlášením doru čeným tomu orgánu družstva, 
 jehož je členem. Jeho funkce zaniká uplynutím jednoho m ěsíce od doru čení 



 tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán na žádos t odstupujícího člena 
 svým usnesením jiný okamžik zániku jeho funkce. 
(7) Krom ě člen ů orgán ů může být volen do orgán ů i pot řebný po čet náhradník ů, 
 které si p říslušný orgán povolává v p řípad ě pot řeby na uvoln ěnou funkci 
 člena, a to v po řadí dle jejich odborných schopností. 
(8) P ředstavenstvo a kontrolní komise mohou v p řípad ě, že po čet jejich člen ů 
 nepoklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhra dní členy do p říští 
 členské sch ůze. 
(9) O pr ůběhu jednání každého orgánu po řizuje ten, kdo jednání orgánu družstva 
 svolal, zápis, který obsahuje alespo ň údaj o datu, míst ě a programu 
 jednání orgánu, p řijatá usnesení, výsledky hlasování a p řípadné námitky 
 člen ů k p řijatým usnesením uplatn ěné zp ůsobem a s náležitostmi danými ZOK 
 a t ěmito stanovami, a další náležitosti uvedené v t ěchto stanovách u 
 jednotlivých orgán ů, nebo další náležitosti uvedené v p řípadném interním 
 p ředpisu, schváleném členskou sch ůzí. Nedílnou sou částí originálu zápisu 
 je pozvánka na sch ůzi orgánu a prezen ční listina. 
(10) Zanikne-li funkce člena voleného orgánu v pr ůběhu funk čního období, je 
 tento bývalý člen orgánu povinen p ředat funkci k rukám p ředsedy či 
 místop ředsedy či jiného pov ěřeného člena orgánu. Zejména je povinen p ředat 
 všechny písemnosti družstva, které m ěl ve své dispozici a  informace o 
 nevy řízených záležitostech, které jako člen orgánu vy řizoval,  spolu s 
 dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funk ce nezbytnými  pro 
 plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho 
 p ůsobnosti. P ředání funkce se uskute čňuje písemným protokolem podepsaným 
 p ředávajícím a p řejímajícím. 
 
 

Článek 22 
Členská sch ůze 

 
I. Členská sch ůze je nejvyšším orgánem družstva. 
 
II.  Do její p ůsobnosti pat ří zejména: 
 
 a) schvalovat, dopl ňovat a m ěnit stanovy - v souladu se zákonem, 
 b) volit a odvolávat členy a náhradníky člen ů p ředstavenstva a kontrolní 
 komise a volit a odvolávat p ředsedu a místop ředsedu p ředstavenstva a 
 rozhodovat o p řípustnosti jejich ú časti v orgánech právnických osob s 
 obdobným p ředmětem činnosti, 
 c) schvalovat ro ční záv ěrku, 
 d) rozhodovat o rozd ělení a užití zisku, pop řípad ě zp ůsobu úhrady ztráty, 
 e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, 
 f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvo je družstva, 
 g) rozhodovat o splynutí, slou čení, p řeměně, rozd ělení a jiném zrušení 
  družstva, 
 h) rozhodovat o povinnosti člen ů splatit nesplacenou část základního 
  členského vkladu ješt ě p řed dobou splatnosti ur čenou stanovami, 
 j) rozhodovat o odvolání člena proti zamítnutí dohody o p řevodu 
   družstevního podílu na jinou osobu p ředstavenstvem, 
 k) rozhodovat o uplatn ění nárok ů družstva (z d ůvodu odpov ědnosti člen ů 
   orgán ů) za škodu u soudu, 
 l) projednat výro ční zprávu o hospoda ření družstva, 
 m) projednat návrh na rozd ělení likvida čního z ůstatku p ři likvidaci 
   zrušeného družstva 
 n) ur čit výši odm ěny p ředstavenstva, kontrolní komise a člen ů  dalších 
 orgán ů družstva 
 o) schvalovat smlouvy o výkonu funkce, 
 p) schvalovat poskytnutí finan ční asistence podle § 608 ZOK,  
 q) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vylou čení, 
 r) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její zm ěnu a zrušení, 
 s) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,  



 t) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvi dačním z ůstatkem,  
 u) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy sv ěřují do její 
 p ůsobnosti. 
 
III. Zp ůsob svolání členské sch ůze 
 
(1) Svolavatel členské sch ůze nejmén ě 15 dn ů p řed jejím konáním uve řejní 
 pozvánku na členskou sch ůzi na internetových stránkách družstva a sou časn ě 
 ji zašle člen ům na adresu uvedenou v seznamu člen ů. Uve řejn ěním pozvánky 
 se považuje pozvánka za doru čenou. Pozvánka musí být na internetu 
 uve řejn ěna až do okamžiku konání členské sch ůze. 
(2) Pozvánka obsahuje alespo ň: 
  a) Firmu a sídlo družstva,  
  b) místo a dobu zahájení členské sch ůze; místo a doba zahájení  
  členské sch ůze se ur čí tak, aby co nejmén ě omezovaly možnost člena 
  se jí zú častnit,  
  c) ozna čení, zda se svolává členská sch ůze nebo náhradní členská 
  sch ůze,  
  d) program členské sch ůze,  
  e) místo, kde se člen m ůže seznámit s podklady k jednotlivým  
  záležitostem programu členské sch ůze, pokud nejsou p řiloženy k  
  pozvánce.  
(3) Má-li dojít ke zm ěně stanov nebo k p řijetí usnesení, jehož d ůsledkem je 
 zm ěna stanov, obsahuje pozvánka v p říloze též návrh t ěchto zm ěn nebo návrh 
 usnesení. 
(4) P ředstavenstvo je povinno svolat členskou sch ůzi, pokud je o to požádá 
 kontrolní komise, nebo alespo ň 10% člen ů družstva, kte ří mají nejmén ě 
 jednu p ětinu všech hlas ů, a to nejpozd ěji do jednoho m ěsíce od doru čení 
 této žádosti. 
 
IV. Častost členských sch ůzí 
 
(1) Členská sch ůze je svolávána p ředstavenstvem dle pot řeby, nejmén ě však 
 jednou za každé ú četní období. 
(2) Na žádost kontrolní komise nebo člen ů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK, 
 nebo v d ůležitém zájmu družstva m ůže členskou sch ůzi svolat i jeden nebo 
 n ěkte ří členové p ředstavenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jes tliže 
 ji m ělo svolat p ředstavenstvo podle ZOK nebo stanov a neu činilo tak bez 
 zbyte čného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.   
 
   
V. Kdy je členská sch ůze schopná usnášení 
 
(l)  Členská sch ůze je schopná usnášení, byla-li řádně svolána a jestliže  
 jsou na ní p řítomni členové s nadpolovi ční v ětšinou hlas ů osobn ě nebo 
 zastoupených na základ ě písemné plné moci. U nezletilc ů - člen ů se plná 
 moc jejich zákonného zástupce nevyžaduje. Jsou-li rodi če 
 rozvedeni, je povinen ten z nich, kterému bylo dít ě - člen sv ěřeno do 
 výchovy, se vykázat alespo ň stejnopisem dopisu, ve kterém žádal druhého 
 rodi če o souhlas s hlasováním na členské sch ůzi za nezletilce.  
(2)  Jestliže se nedostavili členové s nadpolovi ční v ětšinou hlas ů osobn ě  
 nebo v zastoupení, není schopna se členská sch ůze usnášet. V takovém 
 p řípad ě svolá  ten, kdo svolal p ůvodní členskou sch ůzi náhradní členskou 
 sch ůzi tak, aby se konala do t ří týdn ů ode dne,  kdy se m ěla konat p ůvodn ě 
 svolaná členská sch ůze. 
(3)  Náhradní členská sch ůze musí mít stejný po řad jednání, jaký m ěla p ůvodn ě 
 svolaná členská sch ůze. Je schopná se usnášet bez ohledu na po čet hlas ů 
 p řítomných, pop řípad ě zastoupených člen ů, rozhodnutím v ětšiny z nich. 
 
VI. Hlasování na členské sch ůzi 
 



(l)  Hlasuje se ve řejn ě, aklamací. Každý člen má zásadn ě jeden hlas. To  
 platí i pro právnickou osobu. 
(2)  Členská sch ůze se m ůže rozhodnout, že o n ěkterých otázkách se bude  
 hlasovat tajn ě. 
(3)  Rozhodnutí je p řijato, pokud pro n ě hlasuje zásadn ě nadpolovi ční  
 v ětšina hlas ů, p ři spln ění podmínek zakotvených v odstavci V. tohoto 
 článku, pokud zákon nestanoví vyšší po čet hlas ů pot řebných k p řijetí 
 rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
VII. Povinné náležitosti zápisu členské sch ůze 
 
(l)  O každé členské sch ůzi se po řizuje zápis, který musí, krom ě náležitostí 
 uvedených článku 21, odst. 9 stanov obsahovat: 
  
 a) seznam ú častník ů sch ůze s jejich č i t e l n ý m i podpisy, 
 b) pozvánku s dokladem o doru čení, 
 c) podklady, které byly p ředloženy k projednávaným bod ům. 
 
VIII. Ochrana člen ů p ři rozporu jejich zájm ů s usnesením členské sch ůze 
 
(l)  Každý člen má právo - zejména když pochybuje o právoplatno sti usnesení 
 vyžádat si k nahlédnutí zápis o členské sch ůzi a jeho p řílohy. 
(2) Každý člen m ůže navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti usnes ení 
 členské sch ůze pro rozpor se zákonem, nebo se stanovami, pokud se 
 neplatnosti nelze dovolat u orgán ů družstva. 
(3) Právo dovolat se neplatnosti zaniká do t ří m ěsíc ů ode dne, kdy se 
 navrhovatel o usnesení dozv ěděl nebo mohl dozv ědět, nejpozd ěji však do 
 jednoho roku od p řijetí usnesení. 
 
 

Článek 23 
Představenstvo 

 
I.  
(l)  P ředstavenstvo je členskou sch ůzí volený a jí odpovídající statutární  
 orgán družstva. Skládá se z p ěti člen ů. Krom ě nich volí 
 členská sch ůze ješt ě dva náhradníky. Stane-li se, že je b ěhem volebního 
 období po čet náhradník ů vy čerpán, m ůže p ředstavenstvo kooptovat dalšího 
 člena družstva až do jeho zvolení členem p ředstavenstva členskou sch ůzí. 
(2)  Funk ční období člen ů p ředstavenstva je p ět let.Funkce člena 
 p ředstavenstva zanikne po uplynutí funk čního období. Funk ční období kon čí 
 všem člen ům představenstva stejn ě, v četn ě t ěch člen ů p ředstavenstva, kte ří 
 byli zvoleni v dopl ňovací volb ě v pr ůběhu funk čního období. 
(3)  Členové p ředstavenstva mohou být voleni op ětovn ě. 
(4)  Odm ěnu člen ům představenstva ur čí členská sch ůze. 
(5) P ředstavenstvo je povinno oznámit bez zbyte čného odkladu kontrolní komisi 
 všechny skute čnosti, které mohou mít závažné d ůsledky v hospoda ření nebo 
 postavení družstva nebo jeho člen ů. 
(6) Člen p ředstavenstva nesmí být sou časn ě členem kontrolní komise nebo jinou 
 osobou oprávn ěnou podle zápisu v obchodním rejst říku jednat za družstvo. 
 Člen p ředstavenstva nesmí podnikat v p ředmětu podnikání nebo činnosti 
 družstva, a to ani ve prosp ěch jiných osob, ani zprost ředkovávat obchody 
 družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické 
 osoby se shodným p ředmětem podnikání nebo činnosti nebo osoby v obdobném 
 postavení. 
(7) Člen, který má být volen za člena p ředstavenstva, je povinen o 
 skute čnostech uvedených v odstavci 6 p ředem informovat členskou sch ůzi. 



 Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené činnosti nemá 
 zakázány. Platí to obdobn ě i v p řípad ě, že n ěkterou z uvedených činností 
 za čne člen p ředstavenstva vykonávat v pr ůběhu výkonu funkce člena 
 p ředstavenstva, písemn ě oznámí tuto okolnost p ředstavenstvu a členská 
 sch ůze do jednoho m ěsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkon em 
 funkce tohoto člena p ředstavenstva. 
 
II. P ůsobnost p ředstavenstva 
 
Do p ůsobnosti p ředstavenstva náleží zejména: 
 a) kontrola dodržování stanov družstva, 
 b) rozhodování o všech  záležitostech družstva, kt eré nejsou vyhrazeny  
 členské sch ůzi nebo kontrolní komisi, 
 c) zabezpe čení vypracování výro ční zprávy o hospoda ření družstva, která 
 musí obsahovat p řehled hospoda ření a obchodní činnosti v uplynulém roce a  
    p ředpoklady další výroby a podnikání, 
 d) p ředkládání výro ční zprávy spolu s ro ční záv ěrkou k projednání 
   na členské sch ůzi, 
 e) plnit usnesení členské sch ůze, které za svoji činnost odpovídá, 
 f) povinnost udržovat finan ční stabilitu družstva a hodnotu majetkových 
 podíl ů, 
 g) řešení rozpor ů v rámci družstva, 
 h) obchodní vedení družstva, 
 i) projednávat návrhy a podn ěty kontrolní komise za ú časti jejího 
 zástupce 
 j) schvalování dohod o vypo řádání 
 k) rozhodování o p řijetí nového člena. 
 
II. Zp ůsob svolávání p ředstavenstva a častost sch ůzí 
 
(l)  Na první sch ůzi po volbách se členové p ředstavenstva svolají osobn ě  
 proti podpisu nebo doporu čenými dopisy. Totéž se týká mimo řádných sch ůzí. 
(2)  Na první řádně svolané sch ůzi se členové p ředstavenstva dohodnou na  
 plánu zasedání zásadn ě jednou m ěsí čně s výjimkou mimo řádných sch ůzí. 
(3)  Na žádost je oprávn ěn zú čast ňovat se t ěchto sch ůzí s hlasem poradním  
 p ředseda kontrolní komise nebo jeho zástupce. 
 
IV. Mimo řádná sch ůze 
 
(l)  Na návrh kteréhokoli člena p ředstavenstva, vyžadují-li to naléhav ě jím  
 zjišt ěné okolnosti, sejde se p ředstavenstvo na mimo řádné sch ůzi. Totéž 
 platí dojde-li p ředstavenstvu takový návrh kontrolní komise. 
(2)  Mimo řádná sch ůze p ředstavenstva musí být svolána do deseti dn ů ode dne, 
 kdy o to požádal člen p ředstavenstva, nebo kdy jí došel podn ět kontrolní 
 komise,jestliže se p řed tím marn ě snažila o nápravu nedostatk ů. 
 
V. Kdy je p ředstavenstvo schopné se usnášet 
      
(l)  P ředstavenstvo je schopné se usnášet, je-li p řítomna nadpolovi ční  
 v ětšina jeho člen ů. 
(2)  Jestliže se nadpolovi ční v ětšina nedostavila, bude svolána náhradní  
 sch ůze p ředstavenstva do patnácti dn ů. 
(3)  O pr ůběhu jednání p ředstavenstva a o jeho rozhodnutích se po řizuje zápis, 
 který podepisuje p ředsedající a zvolený zapisovatel. Zápis se p ředává všem 
 člen ům představenstva a sou časn ě se p ředává kontrolní komisi. P řílohu 
 originálu zápisu tvo ří prezen ční listina. V zápisu se také jmenovit ě 
 uvedou členové p ředstavenstva, kte ří hlasovali proti jednotlivým usnesením 
 nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených člen ů se má za to, že hlasovali 
 pro p řijetí usnesení. 
(4) Zápis musí mít náležitosti jako zápis z členské sch ůze. 
 



VI. Hlasování v p ředstavenstvu 
 
(l)  Každému členu p ředstavenstva náleží jeden hlas. 
(2)  Hlasuje se ve řejn ě, aklamací, pokud se p ředstavenstvo nerozhodne, že v  
 tom kterém konkrétním p řípadu se bude hlasovat tajn ě. 
(3)  Rozhoduje nadpolovi ční v ětšina hlas ů, pokud není ve stanovách ur čeno  
 jinak. 
 
VII. Odpov ědnost člen ů p ředstavenstva za škodu 
 
(1) Každý člen je oprávn ěn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi 
 orgánu družstva. 
(2) Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy, bylo-li o n í rozhodnuto podle § 
 53 odst. 3 ZOK. 
(3) P řed uplatn ěním práva na náhradu újmy proti členovi p ředstavenstva 
 informuje člen komisi, sm ěřuje-li uplatn ění práva proti členovi jiného 
 orgánu družstva, informuje o této skute čnosti p ředstavenstvo. Informovaný 
 orgán uplatní výše zmín ěné právo bez zbyte čného odkladu po doru čení 
 informace od člena, jinak m ůže člen uplatnit toto právo sám. 
 
 
 
VII. P ředseda a místop ředseda p ředstavenstva 
(l)  P ředseda a místop ředseda p ředstavenstva jsou voleni členskou sch ůzí. 
(2)  P ředseda p ředstavenstva: 
 a) organizuje a řídí jednání p ředstavenstva, 
 b) jedná navenek za p ředstavenstvo. 
(3)  Místop ředseda zastupuje p ředsedu a jedná navenek za družstvo 
 v p řípadech, kdy se p ředseda nem ůže ú častnit. 
(4)  Je-li pro právní úkon, který činí p ředstavenstvo, p ředepsána písemná 
 forma, musí ji krom ě p ředsedy podepsat ješt ě další člen p ředstavenstva, 
 zpravidla místop ředseda. Není-li n ěkterý z nich p řítomen a lh ůta k podpisu 
 je časov ě omezená, podepisuje vždy další člen p ředstavenstva v po řadí 
 podle v ěku. 
(5)  P ředseda a místop ředseda p ředstavenstva zastávají zárove ň funkce p ředsedy 
 a místop ředsedy družstva. 
 
 
 
                              
 
 
 

Článek 24 
Kontrolní komise 

 
I.  
(l)  Kontrolní komise je členskou sch ůzí volený a jí odpovídající, 
 na p ředstavenstvu nezávislý kontrolní orgán družstva. Je  složena ze t ří 
 člen ů. Krom ě t ěchto člen ů volí členská sch ůze ješt ě dva náhradníky. Stane-
 li se, že je b ěhem volebního období po čet náhradník ů vy čerpán, m ůže 
 kontrolní komise kooptovat dalšího člena z řad člen ů družstva až do jeho 
 zvolení členskou sch ůzí. 
(2)  Volební období kontrolní komise je p ět let. 
(3) Členové kontrolní komise mohou být voleni op ětovn ě. 
(4)  Odm ěnu člen ům kontrolní komise ur čí členská sch ůze. 
 
 
II. P ůsobnost kontrolní komise 
 
(l)  Do p ůsobnosti kontrolní komise pat ří: 



 a) kontrola veškeré činnosti družstva, 
 b) projednávání stížností člen ů družstva ze zákona, 
 c) právo vyjad řovat se písemn ě k ro ční ú četní záv ěrce, návrhu na 
 rozd ělení zisku nebo úhradu ztráty a k návrhu na rozhodn utí členské sch ůze 
 o uhrazovací povinnosti člen ů, 
 d) upozornit p ředstavenstvo na zjišt ěné nedostatky, a požadovat nápravu, 
 e) vyžadovat od p ředstavenstva jakékoli informace o hospoda ření družstva. 
(2)  V rámci usnadn ění kontrolní činnosti k prosp ěchu družstva je  
 p ředstavenstvo družstva povinno bez zbyte čného odkladu oznámit kontrolní 
 komisi všechny skute čnosti, které mohou mít závažné d ůsledky v hospoda ření 
 nebo postavení družstva a jeho člen ů. 
(3)  K jednotlivým úkon ům může kontrolní komise pov ěřit jednoho nebo 
 více člen ů, kte ří pak mají právo ve v ěci, která jim byla sv ěřena žádat 
 informace v rozsahu oprávn ění kontrolní komise. Pov ěření se ud ělí 
 usnesením kontrolní komise a členovi, pop řípad ě člen ům se o tom vydá 
 písemné potvrzení. 
 
III. Zp ůsob svolávání sch ůzí a volba p ředsedy kontrolní komise 
 
(l)  Na první sch ůzi nebo na mimo řádnou sch ůzi se členové svolávají osobn ě  
 proti podpisu nebo doporu čenými dopisy. 
(2)  Ze svých člen ů si zvolí kontrolní komise p ředsedu prostou v ětšinou  
 hlas ů na své první sch ůzi. 
 
IV. Kdy je kontrolní komise schopná se usnášet 
 
(l)  Kontrolní komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpolovi ční  
 v ětšina jejích člen ů. 
(2)  Jestliže se nadpolovi ční v ětšina nedostavila, bude svolána náhradní  
 sch ůze do patnácti dn ů. 
(3)  O každé sch ůzi kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se po řizuje zápis, 
 který podepisuje p ředsedající a zvolený zapisovatel. Zápis se p ředává všem 
 člen ům kontrolní komise. P řílohu  originálu zápisu tvo ří prezen ční 
 listina. V zápisu se také jmenovit ě uvedou členové kontrolní komise, kte ří 
 hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrž eli hlasování; u 
 neuvedených člen ů se má za to, že hlasovali pro p řijetí usnesení. 
(4) Zápis musí mít náležitosti jako zápis z členské sch ůze. 
 
V. Hlasování 
 
(l)  Každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas. 
(2)  Hlasuje se ve řejn ě, aklamací, pokud se kontrolní komise nerozhodne, ž e  
 v tom kterém konkrétním p řípadu se bude hlasovat tajn ě. 
(3)  Rozhoduje prostá v ětšina hlas ů. 
 
VI. Neslu čitelnost funkcí 
 
(1) Člen kontrolní komise nesmí být sou časn ě členem p ředstavenstva nebo jinou 
 osobou oprávn ěnou podle zápisu v obchodním rejst říku jednat za družstvo. 
 Člen kontrolní komise nesmí podnikat v p ředmětu podnikání nebo činnosti 
 družstva, a to ani ve prosp ěch jiných osob, ani zprost ředkovávat obchody 
 družstva pro jiného. Nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické 
 osoby se shodným p ředmětem podnikání nebo činnosti nebo osoby v obdobném 
 postavení. 
(2) Člen, který má být volen za člena kontrolní komise, je povinen o 
 skute čnostech uvedených v odstavci 1 p ředem informovat členskou sch ůzi. 
 Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené činnosti nemá 
 zakázány. Platí to obdobn ě i v p řípad ě, že n ěkterou z uvedených činností 
 za čne člen kontrolní komise vykonávat v pr ůběhu výkonu funkce člena 
 kontrolní komise, písemn ě oznámí tuto okolnost kontrolní komisi a členská 



 sch ůze do jednoho m ěsíce od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkon em 
 funkce tohoto člena kontrolní komise.   
 
VII. Odpov ědnost člen ů kontrolní komise za škodu 
 

  (1) Pro odpov ědnost člen ů kontrolní komise platí obdobn ě ustanovení stanov o 
 odpov ědnosti člen ů p ředstavenstva. 
 
 
 
 
 

Díl VI. Zrušení a zánik družstva, likvidace družstv a 
Článek 25 

 
(1) Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnut ím orgánu ve řejné moci nebo 
 z dalších d ůvod ů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstv a 
 rozhoduje členská sch ůze.  
(2)  Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace , ledaže celé jeho jm ění 
 nabývá právní nástupce. Zrušuje-li se družstvo p ři p řeměně, zrušuje se bez 
 likvidace dnem ú činnosti p řeměny. 
(3) V p řípad ě likvidace členská sch ůze jmenuje t ři likvidátory, jejichž jméno 
 a bydlišt ě se rovn ěž zapíše do obchodního rejst říku.  
(4) Podíl člena na likvida čním z ůstatku je roven spln ěné vkladové povinnosti k 
 členskému vkladu. Podíl na likvida čním z ůstatku se vyplácí v pen ězích. 
 Nelze-li práva všech člen ů uspokojit zcela, uspokojí se pom ěrn ě. Pokud po 
 uspokojení práv všech člen ů ohledn ě podílu na likvida čním z ůstatku 
 z ůstanou nerozd ěleny prost ředky z likvida čního z ůstatku, rozd ělí se mezi 
 členy rovným dílem.  
(5) Družstvo zaniká výmazem z ve řejného rejst říku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Díl VII. Záv ěre čná ustanovení 
 
 

Článek 26 
Účinnost stanov 

 
(1)  Dnem nabytí ú činnosti t ěchto stanov pozbývají ú činnosti dosavadní stanovy 
 družstva a ustanovení interních p ředpis ů družstva, která jsou v rozporu s 
 t ěmito stanovami.  
(2)  P řijetím t ěchto stanov formou zm ěny dosavadních stanov se družstvo 
 pod řizuje ZOK jako celku podle § 777 odst.5 ZOK. Údaj o  tom zapíše 
 družstvo do obchodního rejst říku.  
(3)  Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské sch ůze družstva dne 
      16.5 2014 jako zm ěny dosavadních stanov a nabývají platnosti a  
      Ú činnosti dnem schválení. 
 


