Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku

STANOVY
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Článek 1
Obchodní firma a sídlo družstva
Obchodní firma: Jednota, spotřební družstvo ve Vimperku.
Sídlo 1. máje 200, 385 12 Vimperk.
Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
a má přiděleno identifikační číslo 00031909.
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.
Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým
majetkem.
Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy
jinak.
Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech
a družstvech (dále jen zákon) a tyto stanovy.
Družstvo může být členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Družstvo
může být členem i jiných právnických osob.
Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku, současně desku zpřístupní členům
družstva prostřednictvím internetové stránky.
Článek 2
Předmět podnikání družstva
1. Předmětem podnikání družstva je
a. provozování živností
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Řeznictví a uzenářství
Hostinská činnost
Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce
toxické a toxické
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Pekařství, cukrářství
b. pronájem nemovitostí
c. výroba elektřiny
2. Představenstvo družstva má právo rozhodnout o změnách předmětu podnikání. Toto
rozhodnutí musí být schváleno na nejbližší členské schůzi.
II.
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
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Článek 3
Obsah a vznik členství
Členství v družstvu je dobrovolné.
Práva a povinnosti člena plynoucí z členství představují družstevní podíl.
Členem družstva může být pouze osoba fyzická, která dovrší 18 let věku, je plně
svéprávná, souhlasí se stanovami a splatí základní členský vklad, zaváže-li se k aktivní
účasti na činnosti družstva a dodržování jeho stanov a její zájmy nejsou v rozporu se
zájmy družstva.
Základní členský vklad činí Kč 2.000,-.
Členství v družstvu vzniká přijetím za člena na základě členské přihlášky.
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O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné členské přihlášky obsahující kromě
zákonem stanoveného obsahu prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství
uvedených v článku 3 odst. 3. stanov představenstvo družstva, a to po předchozím
zaplacení zápisného ve výši Kč 50,- a složení základního členského vkladu.
Představenstvo může rozhodnout o přijetí za člena družstva, pokud žadatel splňuje
podmínky pro vznik členství. Dnem vzniku členství je den rozhodnutí představenstva
družstva o přijetí za člena nebo pozdější den uvedený v tomto rozhodnutí. Rozhodnutí
o přijetí musí mít písemnou formu.
Člen může mít v družstvu pouze jeden družstevní podíl a při hlasování mu náleží jeden
hlas.
Zamítavé rozhodnutí o přijetí za člena se doručuje uchazeči písemně doporučeným
dopisem na adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí za člena je konečné a
není proti němu opravný prostředek. Zájemci o členství bude vrácen zaplacený
členský vklad a zápisné nejpozději do 30 dnů ode dne rozhodnutí představenstva
družstva.
Převod družstevního podílu na jiného člena se zakazuje a převod družstevního podílu
na osobu, která není členem, se nepřipouští.
Přechod družstevního podílu je vyloučen.
Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví a nelze ho rozdělit. Zastavení
družstevního podílu se zakazuje. Družstevní podíl nelze vložit do svěřeneckého fondu.
Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu bez zbytečného odkladu vyznačí
všechny změny evidovaných skutečností.
Do seznamu se zapisuje jméno, datum narození, bydliště fyzické osoby a případně
adresa určená pro doručování, den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výše
základního členského vkladu člena. Pro zápis do členské evidence jsou rozhodné údaje
uvedené uchazečem o členství v přihlášce za člena družstva. Pro účely §581 a 582
zákona lze poskytnout jen údaje dle §580, odst. 2, které nesmí být dále poskytnuty
dalším členům ani třetím osobám.
Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v
seznamu členů, a to nejpozději do 30 ti dnů poté, kdy tato skutečnost nastala.
Družstvo vyznačí všechny změny evidovaných skutečností bez zbytečného odkladu
poté, co mu byla změna prokázána.
Představenstvo družstva umožní členovi, aby do seznamu členů nahlédl, popř. žádal
bezplatné vydání potvrzení o svém členství max. 1x za 12 měsíců. Opakovaná žádost
člena o vydání potvrzení o jeho členství je zpoplatněna částkou Kč 100,- a musí být
zaplacena předem.
Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo
výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají a to bez zbytečného odkladu od
doručení žádosti.
Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis
příslušné části seznamu, jestliže na tom osvědčí právní zájem nebo doloží písemný
souhlas člena, kterého se zápis týká. Podpis člena musí být úředně ověřen.
Článek 4
Práva a povinnosti členů

1.

Člen má právo zejména:
a)
volit a být volen za člena orgánů družstva
b)
účastnit se řízení a rozhodování v družstvu
c)
podílet se na výhodách poskytovaných družstvem
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f)
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vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva
kterémukoliv jeho orgánu a být o jejich vyřízení informován
hodnotit na členské schůzi činnost volených orgánů a zaměstnanců družstva
podílet se na zisku za podmínek stanovených usnesením členské schůze

Člen je povinen zejména:
a)
dodržovat stanovy družstva a usnesení jeho orgánů, plnit smluvní závazky k
družstvu, podílet se na jeho činnosti, chránit majetek družstva a usilovat o
odstranění případných nedostatků v činnosti družstva
b)
poskytovat informace potřebné pro činnost družstva
c)
účastnit se členské schůze
d)
oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů
bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala
e)
údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro
svou potřebu
f)
zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se zákonem, stanovami nebo bylo proti
zájmům družstva a způsobilo by družstvu majetkovou či morální újmu
g)
podílet se na uhrazovací povinnosti v souladu se stanovami na úhradě ztráty
družstva
h)
dbát, aby nedocházelo ke střetu zájmů v předmětu podnikání družstva
s předmětem podnikání člena a vznik případného střetu zájmů bez zbytečného
odkladu písemně oznámit družstvu, nesplnění této povinnosti se považuje za
závažné porušení členské povinnosti
ch)
získávat zboží pro svoji potřebu převážně nákupem v prodejnách družstva
i)
členská práva uskutečňovat a využívat výhradně pro svoji potřebu
Článek 5
Zánik členství
Členství v družstvu zaniká:
a)
písemnou dohodou
b)
vystoupením člena
c)
vyloučením člena
d)
smrtí člena družstva
e)
okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena
f)
okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové
podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové
podstaty člena nebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal
zajištěný věřitel
g)
pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu
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, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce
zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut
Článek 6
Dohoda
Dohoda o ukončení členství mezi členem a družstvem se uzavírá písemně a musí
obsahovat den ukončení členství. Za družstvo dohodu uzavírá představenstvo.
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Článek 7
Vystoupení
Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu.
Členství zanikne ke dni doručení písemného oznámení na adresu sídla družstva.
Pokud člen vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, členství
vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o
vystoupení doručeno družstvu.
Článek 8
Vyloučení
O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. Členství zaniká dnem doručení písemného
oznámení představenstva členovi.
Člen může být vyloučen jestliže:
a)
závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti
b)
zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva
nebo jeho členů
c)
přestal splňovat podmínky členství
d)
byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu
anebo jeho členovi
e)
po dobu alespoň 3 měsíců neoznámil změnu adresy evidované v seznamu členů
a jeho pobyt se tak stal pro družstvo neznámý nebo neoznámil změnu jiné
skutečnosti evidované v seznamu členů
f)
nezaplatil ani ve lhůtě družstvem dodatečně určené svůj uznaný dluh vůči
družstvu
g)
člen se dopustí vůči družstvu porušení obchodního tajemství ve smyslu § 504 a
§ 2985 občanského zákoníku.
h)
po dobu 3 let se opakovaně bez omluvy nezúčastnil členské schůze
Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o které rozhoduje
představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na
možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a
následky porušení členských povinností odstranil ve lhůtě k tomu určené, nejméně
však 30 dnů od doručení výstrahy. Spočívá-li důvod vyloučení v neúčasti člena na
členské schůzi podle článku 8 odst. 2 písm. h) bude člen v písemné výstraze vyzván k
účasti na další členské schůzi a v případě, že se ani poté bez omluvy nezúčastní, bude
vyloučen. Výstraha nemusí předcházet v případech uvedených v čl. 8 odst. 2. písm. b)
a d), jakož i v dalších případech, jestliže porušení členských povinností má následky,
které nelze odstranit.
Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat
poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi. O
vyloučení lze rozhodnout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo
dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod
vyloučení nastal. Důvod nemůže být dodatečně měněn.
Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně, doporučeným dopisem do
vlastních rukou, na adresu člena uvedenou v seznamu členů, odeslaným nejpozději do
30 dnů od rozhodnutí představenstva.
Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může proti němu podat
námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení,
jinak toto právo zaniká. Rozhodnutí členské schůze o námitkách představenstvo
vyhotovuje písemně a doručuje je členovi obdobným způsobem jako rozhodnutí o
vyloučení.
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Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit, pokud s tím souhlasí vyloučený
člen. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo
soud, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství
v družstvu nezaniklo.
Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůzeo zamítnutí
námitek.
Článek 9
Zánik členství smrtí člena
Členství v družstvu zaniká smrtí člena družstva, a to dnem úmrtí, resp. prohlášením z
mrtvého.
Článek 10
Zánik družstva
Při zániku družstva bez právního nástupce, zaniká členství v družstvu dnem výmazu
družstva z obchodního rejstříku.
III.
ČLENSKÉ VKLADY, HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA
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Článek 11
Druhy členských vkladů
Členové se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.
Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva jedním základním členským
vkladem ve výši 2.000,- Kč.
Členské vklady se vkládají v penězích.
Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet, pokud nedošlo
ke snížení základního členského vkladu rozhodnutím členské schůze.
Článek 12
Zvýšení a snížení základního členského vkladu
Základní členský vklad lze zvýšit případně snížit za podmínek určených zákonem.
Členská schůze může rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky
členů
Článek 13
Zhodnocení majetkových účastí člena
Základní členský vklad nelze úročit.
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Článek 14
Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství
Zanikne-li členství fyzické osoby za trvání družstva, má dosavadní člen nebo dědicové
zemřelého člena nárok na vypořádací podíl.
Vypořádací podíl tvoří základní členský vklad zvýšený případně snížený podílem na
hospodářském výsledku podle čl. 16 a 17 stanov.
Vypořádací podíl je bývalým členům splatný nejpozději do tří měsíců ode dne zániku
členství. Dědicům, kteří předloží pravomocné rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví,
se celý vypořádací podíl vyplatí nejpozději do tří měsíců ode dne předložení tohoto
dokladu.
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Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích, nedohodne-li se družstvo s členem nebo
oprávněným dědicem člena jinak.
Dojde-li k zrušení družstva s likvidací, mají členové právo na vypořádání svých
majetkových vkladů z likvidačního zůstatku v penězích, pokud se družstvo
nedohodne se členem jinak. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž
členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň 1 rok, podle délky jejich členství.
Nestačí-li likvidační zůstatek pokrýt závazky rušeného družstva, ručí členové až do výše
svého základního členského vkladu
Článek 15
Fondy družstva.
Družstvo zřizuje tyto fondy:
a)
nedělitelný fond
b)
rezervní fond
c)
sociální fond
d)
fond členů a funkcionářů
Nedělitelný fond je tvořen 75% čistého jmění družstva určeného k transformaci podle
zákona č. 42/1992 Sb. a schváleného transformačního projektu. Dále 25% majetkových
podílů členů podle transformačního projektu a 5% rezervou určenou na restituční nároky
členů družstva. Nedělitelný fond po dobu trvání družstva nelze použít k rozdělení mezi
členy družstva. Čerpání fondu lze použít pouze ke krytí případné ztráty družstva a za
předpokladu vyčerpání rezervního fondu. O jeho použití rozhoduje představenstvo
družstva.
Rezervní fond je určen ke krytí ztrát a rizik, k financování výkyvů v hospodaření
družstva a k dotaci ostatních fondů družstva. Příděl do rezervního fondu a jeho použití
schvaluje členská schůze.
Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku, příděl schvaluje členská schůze.
Sociální fond slouží k pokrytí potřeb zaměstnanců družstva. Sociální fond nelze použít
na úhradu ztráty družstva.
Fond členů a funkcionářů je tvořen příděly z čistého zisku, příděly schvaluje členská
schůze. Čerpání fondu lze použít na financování potřeb a činnosti členské základny. O
jeho použití rozhoduje představenstvo družstva.
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Článek 16
Hospodaření družstva
Družstvo hospodaří podle schváleného rozpočtu. Své náklady a potřeby hradí z příjmů
získaných především z podnikatelské činnosti při respektování obecně závazných
právních předpisů.
Zisk po zdanění, odvodech a příspěvcích vyplývajících z členství v zájmových
subjektech použije družstvo na příděly nedělitelnému fondu, sociálnímu fondu, dalším
fondům družstva, případně k výplatě členům družstva ve výši a způsobem určeným
členskou schůzí.
Ztráta běžného roku se uhradí:
a)
z nerozděleného zisku minulých let
b)
ze zůstatků fondů družstva, pokud jejich použití není k tomuto účelu vyloučeno
c)
převodem do následujícího účetního období
d)
z členských vkladů
e)
z příspěvku členů k úhradě ztráty družstva dle č. 17 stanov
Družstvo nebude poskytovat svým členům finanční asistenci.
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Článek 17
Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva
Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva za
podmínek určených zákonem a těmito stanovami.
Při případné ztrátě družstva mají všichni členové uhrazovací povinnost do výše jejich
základního členského vkladu (čl. 16 odst. 3.)
Členové představenstva a kontrolní komise mají uhrazovací povinnost ve výši
trojnásobku jejich základního členského vkladu.
IV.
ORGÁNY DRUŽSTVA
Článek 18
Společná ustanovení

1.

2.

3.

4.

5.

Orgány družstva jsou:
a)
členská schůze
b)
představenstvo
c)
kontrolní komise
Do voleného orgánu družstva může být volen jen člen družstva, který dosáhl věku 18
let, který je svéprávný a který je bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském
podnikání a u kterého nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
Před volbou za člena orgánu družstva je člen povinen družstvo informovat, zda
ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil
v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení. Člen může být
do orgánu družstva dále zvolen pouze za podmínky, že řádně a včas plní své závazky
vůči družstvu, a že jeho zájmy, popř. podnikatelské aktivity nejsou v rozporu se zájmy
a podnikáním družstva, v případě členství v představenstvu družstva a kontrolní komise
musí dále splňovat příslušné podmínky stanovené obecně závaznými právními předpisy
pro toto členství. Za řádné a včasné se nepovažuje plnění s prodlením delším než 2
měsíce. Člen voleného orgánu je povinen oznámit písemně tomuto orgánu, že
přestal splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené stanovami a zákonem;
oznámení musí obsahovat důvod nesplňování podmínek a stanovisko člena orgánu.
Člen orgánu je povinen rovněž písemně oznámit obnovení splnění podmínek pro
výkon funkce.
Návrhy na kandidáty za členy představenstva družstva a kontrolní komise musí být
předloženy nebo doručeny představenstvu družstva do 60 dnů před konáním členské
schůze, na které se koná volba členů představenstva družstva a kontrolní komise.
K později předloženým návrhům se nepřihlíží. Kandidáty navrhuje představenstvo a
kontrolní komise družstva, případně kterýkoli člen družstva. Návrh musí obsahovat
jméno, příjmení, datum narození a datum vstupu do družstva, případné dosavadní
funkce v některých z orgánů družstva. Oznámení o konání voleb musí být zveřejněno
na informační desce a na internetové stránce družstva nejméně 90 dnů před konáním
členské schůze.
Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení volených orgánů družstva
jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas
nadpoloviční většiny všech členů orgánu.
V orgánech družstva se rozhoduje hlasováním. Každý člen orgánu má jeden hlas.
Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán neusnese o tajném hlasování. O změně
stanov se hlasuje vždy veřejně.

9
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

1.

2.

V odůvodněných případech lze usnesení představenstva a kontrolní komise přijmout
hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky i
mimo zasedání (per rollam). Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. Pro
postup při rozhodování per rollam se použijí přiměřeně ustanovení § 652 – 655 zákona.
Hlasování členské schůze je upraveno samostatně.
Funkce člena volených orgánů družstva je nezastupitelná.
Funkce člena voleného orgánu družstva zaniká jeho odstoupením, odvoláním, volbou
nových členů nebo zánikem členství v družstvu.
Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit za podmínek stanovených
zákonem. Funkce končí dnem, kdy odstoupení člena orgánu projednal nebo měl
projednat orgán, jehož je členem.
Člen voleného orgánu družstva může být ze své funkce ze závažných důvodů odvolán,
zejména neplní-li svěřené úkoly nebo ztratí-li předpoklad pro výkon své funkce, a to
orgánem, který ho zvolil.
Funkční období členů volených orgánů je 5 let. Členové družstva mohou být voleni
opětovně. Způsob volby určuje volební řád. Ve své činnosti se členové volených orgánů
řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, jednacími řády a dalšími
vnitrodružstevními předpisy.
Do orgánů družstva může být volen i potřebný počet náhradníků, které si příslušný orgán
povolá v případě potřeby na uvolněnou funkci a to v pořadí podle počtu získaných hlasů,
které při volbě obdržel. Dnem povolání se stává náhradník řádným členem orgánu
družstva.
Článek 19
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Je složena z členů družstva. Právo
zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak
stanoví jiný právní předpis. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo
v zastoupení. Člen může být zastoupen pouze jiným členem. Plná moc musí být písemná
a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských
schůzích. Každý člen (zmocněnec) může na základě plné moci zastupovat maximálně
20 členů (zmocnitelů).
Členská schůze zejména
a)
přijímá 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)
schvaluje vnitřní předpis pro určení výše odměny a další plnění ve
prospěch členů orgánů, které je oprávněna volit a odvolávat
d)
schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, a
v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,
e)
schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona
f)
rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení
g)
rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
h)
rozhoduje o uhrazovací povinnosti
i)
rozhoduje o použití rezervního fondu
j)
rozhoduje o vydání dluhopisů
k)
schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by
znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti
družstva
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rozhoduje o přeměně družstva
schvaluje smlouvu o tiché společnosti a jinou smlouvu, jimiž se zakládá právo
na podílu na zisku
n)
rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
o)
volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
p)
schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního
zůstatku
q)
schvaluje jednací řád členské schůze
r)
určuje auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky družstva
s)
rozhoduje o snížení základního členského vkladu
t)
rozhoduje o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů
u)
rozhoduje o dalších otázkách, které zákon svěřuje do její působnosti
Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách,
které tento zákon nebo stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná
o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní
komise družstva.
l)
m)

3. Členskou schůzi svolává představenstvo, nejméně jednou za každé účetní období,
pozvánkou odeslanou všem členům nejpozději 15 dnů před konáním členské schůze na
adresu uvedenou v seznamu členů a současně ji zveřejní na informační desce družstva.
V případě, že člen projevil svoji vůli a dal souhlas, může být pozvánka zasílána pouze
elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů.
Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň firmu a sídlo družstva, místo a dobu
zahájení členské schůze, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská
schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady
k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy
k pozvánce.
Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání členské
schůze v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na členskou schůzi
družstva.
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. Členská
schůze se musí svolat také tehdy, je-li to v důležitém zájmu družstva, nebo poté, co
zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva
by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku
podle jiného právního předpisu a současně navrhne členské schůzi přijetí potřebných
opatření k nápravě. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala
kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu
všech hlasů. Způsob náhradního svolání členské schůze v případech, kdy tak neučiní
představenstvo, přestože bylo povinno členskou schůzi dle stanov nebo zákona svolat,
upravuje zákon. 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.
4. Členská schůze je schopna se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.
Každý člen má při hlasování 1 hlas. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet
a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou
vykonávat dle zákona hlasovací právo.
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Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, s
výjimkou rozhodování o přijetí nebo změně stanov, kdy se vyžaduje souhlas
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů a při rozhodování o uhrazovací
povinnosti, zrušení družstva, přeměně družstva a vydání dluhopisů, kdy je nutná
přítomnost alespoň dvou třetin všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma
třetinami přítomných členů.
5.

Jestliže členská schůze není schopna se usnášet, svolá představenstvo nebo jiný
svolavatel je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi.
Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem
jednání, která musí být odeslána nejpozději 15 dnů před konáním náhradní členské
schůze se stejným programem a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou
schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za
jakéhokoliv počtu přítomných členů. K platnosti usnesení se vyžaduje souhlas
nadpoloviční nebo dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů obdobně jako v bodě
čtvrtém.
V případě, že není možné ze závažných důvodů svolat členskou schůzi, je možné
uskutečnit rozhodnutí per rollam při dodržení ustanovení § 652 - 655 zákona.

6.

Z jednání členské schůze vyhotovuje ten, kdo jednání svolal do 15 dnů ode dne konání
členské schůze zápis, který musí obsahovat:
a)
datum a místo konání,
b)
program jednání
c)
přijatá usnesení
d)
nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
e)
výsledky hlasování
Pokud je na členské schůzi rozhodováno o stanovách družstva obsahuje zápis seznam
členů, kteří na členské schůzi nehlasovali pro změnu stanov.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl
přítomen, pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
Zákon určuje, kdy se usnesení osvědčuje veřejnou listinou. Zápis podepíše ten, kdo
členskou schůzi svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba (zapisovatel) podepíše zápis
spolu se svolavatelem. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy
k nahlédnutí, případně žádat o vydání kopie zápisu. Pro tento případ je povinen
uhradit předem náklady na její pořízení.

7.

Usnesení nabývá účinnosti okamžikem jeho přijetí, není-li právními předpisy,
těmito stanovami či členskou schůzí stanoveno jinak.

1.

2.

3.

Článek 20
Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva.
Představenstvo má 9 členů. Představenstvo, jehož počet členů nepoklesl pod polovinu
a nejsou zvolení náhradníci, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.
Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou
zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, nebo které si členská schůze
vyhradila. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke
schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s čl.
16. a 17. těchto stanov.
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4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

1.

2.

Účetní závěrku zpřístupní představenstvo alespoň 15 dnů přede dnem konání členské
schůze v sídle družstva nebo v jiném místě určeném v pozvánce na členskou schůzi.
Představenstvo volí z členů představenstva předsedu a jednoho místopředsedu.
Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně. Je povinno se sejít do 10
dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo
k nápravě nedostatků. Jednání představenstva se účastní předseda, případně pověřený
člen kontrolní komise družstva.
Pro hlasování platí a pro platnost usnesení představenstva platí ustanovení čl. 18., odst.
4 a odst. 5.
O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím, zapisovatelem a dvěma zvolenými ověřovateli. Přílohou zápisu je
presenční listina přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování;
u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen
představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
Jednání představenstva řídí předseda nebo místopředseda nebo jiný pověřený člen
představenstva.
Členové představenstva jsou povinni vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Písemné úkony
představenstva podepisuje předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti
předsedy místopředseda a člen představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy a
místopředsedy jiní dva členové představenstva.
Předseda představenstva zejména organizuje a řídí činnost představenstva a také jako
nejvyšší hospodářský zaměstnanec družstva řídí aparát vytvářený představenstvem
k plnění úkolů družstva a řídí běžnou činnost družstva. Je vázán usnesením členské
schůze a představenstva družstva a zastupuje družstvo navenek. Odpovídá za svou
činnost představenstvu.
Předseda je pověřen představenstvem zajišťovat obchodní vedení družstva. V rámci
obchodního vedení je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům družstva.
Předseda v této funkci zejména:
a)
řídí jednotlivé úseky činnosti zpravidla prostřednictvím vedoucích odborných
zaměstnanců, kteří jsou za ně odpovědni,
b)
předkládá závažná rozhodnutí představenstvu ke schválení a o dalších
rozhodnutích a opatřeních je informuje,
c)
v pracovních vztazích činí právní úkony jménem družstva, pokud nejsou
vnitřním předpisem vyhrazeny jiným útvarům,
d)
zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu.
Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda nebo další členové
představenstva pověření představenstvem.
Článek 21
Kontrolní komise
Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva a tvoří ji 5 členů.
Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů.
Kontrolní komise, jejíž počet členů nepoklesl pod polovinu a nejsou-li již k dispozici
zvolení náhradníci, může jmenovat své náhradní členy do příští členské schůze.
Kontrolní komisi přísluší kontrolovat zejména:
a)
dodržování a uplatňování stanov družstva,
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činnost představenstva a zaměstnanců družstva, realizaci usnesení členské
schůze a představenstva a za tím účelem má přístup k veškerým dokumentům
družstva,
c)
zachování zásad hospodárnosti a ochrany družstevního majetku, včetně tvorby a
použití fondů družstva,
d)
řádnou účetní závěrku družstva, zejména doloženost majetku družstva, jeho
pohledávek a závazků a tvorbu hospodářského výsledku.
e)
stanovit odměny členů kontrolní komise družstva na základě pověření členskou
schůzí
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na
rozdělení zisku nebo k návrhu na úhradu ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o
uhrazovací povinnosti členů.
V rámci své kontrolní činnosti je dále oprávněna upozornit na zjištěné nedostatky
představenstvo a dohlížet na zjednání nápravy.
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a jednoho místopředsedu.
Pro hlasování kontrolní komise a pro jeho platnost platí ustanovení čl. 18, odst. 4 a odst.
5.
Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného
hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž
prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.
Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva.
Za
výkon své činnosti odpovídá kontrolní komise pouze členské schůzi. Kontrolní
komise může požadovat jakékoliv informace a doklady o činnosti družstva. Při
výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Kontrolní komise se schází na svých schůzích podle potřeby, zpravidla 1x měsíčně.
Podává představenstvu zprávy o výsledcích provedených kontrol, vyjadřuje se
k výsledkům hospodaření družstva, navrhuje opatření k odstranění zjištěných
nedostatků a dohlíží na zjednání nápravy. Představenstvo je povinno zprávy a návrhy
kontrolní komise projednat bez odkladu a učinit opatření k nápravě. Neodstraní-li
příslušné orgány družstva zjištěné nedostatky v činnosti ve lhůtě s kontrolní komisí
dohodnuté, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání členské
schůze.
Kontrolní komise podává členské schůzi zprávu o své činnosti, předkládá vyjádření
k práci představenstva a k jeho výsledkům. Ke zprávě představenstva o činnosti a
hospodaření družstva může kontrolní komise přednést své připomínky.
Představenstvo je povinno, bez zbytečného odkladu, oznámit kontrolní komisi
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo
postavení družstva nebo jeho členů.
Členové představenstva a jejich příbuzní nemohou být členy kontrolní komise.
O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích, se pořizuje zápis,
podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Případně také ověřovateli zápisu, pokud
jsou tito určeni. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě
uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se
zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
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V.
ZÁNIK DRUŽSTVA
Článek 22
Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
Družstvo se zrušuje:
a)
usnesením členské schůze
b)
zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu
z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku
c)
rozhodnutím soudu.
Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem.
Usnesení členské schůze o fúzi a rozdělení družstva musí obsahovat určení právního
nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze
určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na
oprávněné zájmy jednotlivých členů.
Občanský zákoník, zákon a zvláštní zákon upravují podrobnosti o podmínkách
zrušení družstva a o jeho likvidaci.
VI.
Článek 23
Oznamování a doručování
Skutečnosti, stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské
schůze se oznamují členům družstva ve stanoveném termínu dopisem zaslaným na adresu
uvedenou v seznamu členů, nebo předaným osobně proti podpisu členovi.
Pro doručování písemností platí, že za doručené jsou považovány všechny zásilky, které
jsou družstvem odeslány s využitím provozovatele poštovních služeb na adresu člena jím
uvedenou v seznamu členů. Pokud se člen na této adrese nezdržuje nebo zásilku
nepřevezme, má se za to, že zásilka došla třetí pracovní den po odeslání.
Doručování členům s neznámým pobytem se provádí oznámením vyvěšeným na
informační desce po dobu 10 dnů v sídle družstva. Uplynutím 10ti denní lhůty se považuje
písemnost za doručenou.
Rozhodnutí o vyloučení člena, rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení
o vyloučení se vyloučenému členovi doručuje doporučeným dopisem do vlastních rukou na
adresu člena uvedenou v seznamu členů.
V případě doručování mailem na adresu oznámenou pro doručování členem nebo
prostřednictvím ID adresy platí, že zpráva byla doručena v den odeslání družstvem.
Skutečnosti, u kterých to vyžaduje zákon, či stanovy družstva, budou zveřejněny
oznámením ve veřejném rejstříku a na informační desce družstva.
Svolávání a další úkony související s členskou schůzí družstva mají speciální úpravu v čl.19
těchto stanov.
Článek 24
Postup při změnách stanov
O změně stanov rozhoduje členská schůze. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění
stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který obsahuje též schválený text změny
stanov.
Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla členská schůze, neplyneli z rozhodnutí členské schůze o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti
později.
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Článek 25
Výkladové ustanovení
Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení stanov neplatnými, neúčinnými, anebo některé
ustanovení chybí, nemá to vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení stanov, která
zůstávají platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného či chybějícího ustanovení
stanov nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které svou povahou a účelem
nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu stanov; není-li takového ustanovení právního
předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními zákona o
obchodních korporacích a občanského zákoníku.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 26
Družstvo se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních
společnostech a družstvech podřizuje zákonu jako celku.
Článek 27
Tyto stanovy byly schváleny a přijaty členskou schůzí, která se konala dne 15. 6. 2021.

