STANOVY
Zemědělského obchodního družstva Potěhy
IČ: 00104540
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr XCVII, vložka 1576

(úplné znění z členské schůze konané 16. května 2014)
Čl. I.
Základní ustanovení
Zemědělské obchodní družstvo Potěhy je společenstvím neuzavřeného počtu osob
založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů a ve smyslu zák.č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen ZOK).
Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese http://www.zod-potehy.cz
Čl. II.
Obchodní firma a sídlo družstva
Obchodní firma:
Sídlo družstva:

Zemědělské obchodní družstvo Potěhy
(dále jen „družstvo“ , nebo také ZOD Potěhy“).
Potěhy 187, 285 63 Tupadly, okr. Kutná Hora.
Čl. III.
Předmět činnosti družstva

1. Zemědělství a lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských a lesnických
výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.
2. Družstvo podniká dále v těchto předmětech podnikání:
2.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2.1.1. Obory činnosti:
- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malé
napětí
- výroba strojů a zařízení
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- ubytovací služby
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- projektování elektrických zařízení
- praní pro domácnosti, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a
osobního zboží
- poskytování technických služeb
2.2. Klempířství a oprava karosérií
2.3. Kovářství, podkovářství
2.4. Obráběčství
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2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Opravy silničních vozidel
Zámečnictví, nástrojařství
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
2.9. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
2.10. Hostinská činnost
2.11. Vodoinstalatérství, topenářství
2.12. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
2.13. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
2.14. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
2. 15. Masérské služby
2.16. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým
organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky.
3. Družstvo dále poskytuje komplexní rehabilitační péči
tělesné výchovy, vodoléčby, akupunktury v rozsahu
reflexní léčby (na základě rozhodnutí Okresního
zdravotnictví a soc. služeb – o registraci nestátního
26.1.1993).

s využitím elektroléčby, léčebné
základních oborů, chiropraxe a
úřadu Kutná Hora – referátu
zdravotnického zařízení ze dne

4. Družstvo poskytuje členům práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmínek určených
stanovami nebo vnitrodružstevními předpisy stanovenými a schválenými
představenstvem.
Čl. IV.
Hospodaření družstva
1. Družstvo je právnickou osobou a neodpovídá za závazky jiných právních subjektů.
Družstvo zabezpečuje hospodaření na půdě členů družstva i ostatních vlastníků.
Družstvo hospodaří podle pravidel, které schvaluje členská schůze.
2. Družstvo může se svými členy či jinými osobami uzavírat smlouvy o společné výrobě
nebo jiné hospodářské činnosti, včetně majetkové účasti na jejich podnikání. Družstvo
je dále oprávněno podílet se na podnikání jiných osob, zakládat jiné právnické osoby a
zřizovat svá samostatná střediska.
3. Družstvo může kteroukoliv část svého majetku pronajmout svému členovi a i nečlenovi
za ekonomicky výhodných podmínek a při dodržení úměrného rizika krytého
stanovenou výší uhrazovací povinnosti.
4. Za každý kalendářní rok je družstvo povinno sestavit účetní závěrku a spolu s ní
představenstvo navrhne členské schůzi způsob rozdělení a užití zisku.
5. Všichni členové mají právo nahlížet do účetní závěrky a do návrhu na užití a rozdělení
zisku před tím, než je to zařazeno na program členské schůze.
6. Po sestavení roční účetní závěrky vypracuje představenstvo zprávu o hospodaření
družstva, jejímž obsahem je přehled výrobní a obchodní činnosti v uplynulém roce a
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předpoklady dalšího podnikání. Tato zpráva musí být předložena k projednání členské
schůzi.
7.

Ze zisku platí družstvo přednostně daně a odvody. Zisk po úhradě daní a odvodů
využívá družstvo samostatně a nemůže mu být odejmut.

8.

Družstvo na základě písemné smlouvy o nájmu a zemědělském pachtu uhradí
vlastníkovi pachtovné z propachtované půdy a ostatního majetku navýšené o daň
z nemovitých věcí, pokud je tento jejím poplatníkem dle § 3 zák.č. 338/1992 Sb. o
dani z nemovitých věcí v platném znění.
Základem pro výpočet pachtovného / nájemného / jsou mimo jiné :
- průměrná základní cena zemědělských pozemků dle katastrálních území, určená
pro daňové účely zvláštními předpisy platnými ke dni výplaty pachtovného
a
- délka sjednané doby trvání pachtovního vztahu ve smlouvě.

9.

Člen družstva má na základě usnesení členské schůze právo na podíl ze zisku a to ve
výši odpovídající jeho majetkové účasti, vyjádřené výší členských vkladů v poměru
k členským vkladům ostatních členů družstva.

10. Členové družstva neručí za závazky družstva. Představenstvo použije k úhradě ztráty
nejdříve nerozdělený zisk z minulých let a rezervní fond, případně ostatní fondy
družstva. Pokud tyto fondy nepostačí, rozhodne členská schůze o použití jiných rezerv,
případně rozhodne o krytí ztráty úvěry.
11. Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své
podnikatelské činnosti, jakož i dalších zdrojů.
12. Družstvo je oprávněno hospodařit také s majetkem jiných právnických nebo fyzických
osob na základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
13. Družstvo poskytuje svým členům a zaměstnancům výhody v souladu se svými
možnostmi a podle usnesení orgánů družstva.
14. Zveřejňování a oznamování předepsaných skutečností družstvo zpřístupňuje členům
(§ 562 ZOK) prostřednictvím své internetové stránky URL: http://www.zod-potehy.cz
a informační desky v sídle družstva.
Na informační desce uvede údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito
stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů
na informační desce je povinností členů představenstva, kterou jsou členové
představenstva povinni plnit společně a nerozdílně.
Výjimkou je pozvánka na členskou schůzi, jejíž doručování se řídí článkem XVI.
stanov.
Čl. V.
Majetkové poměry družstva
1. Obchodní majetek družstva tvoří souhrn majetkových hodnot věcí, pohledávek a jiných
práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, který je určen k podnikání družstva.
2. Obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním tvoří
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čistý obchodní majetek družstva.
3. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů členů družstva.
4. Členské vklady jsou vedeny na individuálních vnitřních účtech členů. Družstvo je
oprávněno prostředky na účtech členů používat k podnikatelské činnosti.
5. Do základního kapitálu se nezapočítává další majetková účast členů družstva.
Čl. VI.
Fondy družstva
1. Rezervní fond, jenž slouží ke krytí ztrát hospodaření družstva.
2. Fond rozvoje družstva, sloužící ke krytí investičních akcí a k modernizaci zemědělské
výroby.
3. Fond sociálních potřeb (FSP), sloužící ke krytí sociálních potřeb členů družstva, tvořený
přídělem ze zisku. Pravidla pro hospodaření s FSP určuje představenstvo
vnitrodružstevní směrnicí a rozhoduje o jeho použití.
4. O přídělech do fondů vždy rozhoduje každoročně členská schůze. Představenstvo určuje
vnitrodružstevní směrnicí také pravidla hospodaření s fondy a rozhoduje o jejich
použití.
5. Družstvo dle potřeby může vytvářet i další fondy, jejich zdrojem bude zisk družstva.
Čl. VII.
Členský vklad
1. Základní členský vklad činí 20.000,- Kč, (slovy: dvacet tisíc korun českých) a musí být
splacen nejpozději ke dni, kdy má členství vzniknout.
2. Kromě základního členského vkladu může člen do družstva vložit další členské vklady
vždy po 20.000,- Kč. ( slovy: dvacet tisíc korun českých ). O převzetí povinnosti k
dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva
obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. Neníli vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o
dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část
vracet ani jinak vypořádávat. Celková výše dalších členských vkladů jednoho člena je
zde omezena na 10% základního kapitálu družstva složeného členy.
3. Pokud vložený majetkový podíl členem do družstva přesahuje částku stanovenou pro
základní členský vklad případně i složený další členský vklad, považuje se částka v Kč,
o kterou jsou tyto vklady překročeny za další majetkovou účast člena na podnikání
družstva. Práva a povinnosti člena z titulu vlastnictví další majetkové účasti na
podnikání družstva upravuje zvláštní písemná smlouva mezi družstvem a členem.
4. Základní členský vklad nebo další členský vklad a další majetkovou účast je možno
převést na jiného člena družstva nebo i jinou osobu na základě písemné smlouvy
schválené představenstvem.
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Čl. VIII.
Členství v družstvu
1. Členství v družstvu vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí občana staršího 15-ti
let za člena a to na základě jeho písemné přihlášky. Členem družstva se může stát na
základě rozhodnutí představenstva i právnická osoba.
Písemná přihláška obsahuje jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště a rodné číslo,
datum narození, číslo občanského průkazu. Přihláška musí obsahovat vlastnoruční
podpis žadatele a výslovné prohlášení žadatele, že jsou mu známy stanovy družstva
včetně podmínek členství a že s těmito stanovami souhlasí. Obdobné náležitosti má i
přihláška právnické osoby, která musí navíc obsahovat jméno fyzické osoby, která ji
bude zastupovat.
2. Součástí členství v družstvu není pracovní vztah, členové nemají právo na práci.
Případné pracovní vztahy člena se řídí zákoníkem práce.
3. Výší základního a případně dalších členských vkladů se člen podílí na zisku družstva.
Násobek základního členského vkladu rovněž určuje počet hlasů každého člena na
členské schůzi.
4. Pokud se členem družstva stane právnická osoba, je povinna při vstupu do družstva
složit základní členský vklad a to k datu přijetí. Tento základní členský vklad ve výši
20.000,--Kč ( slovy: dvacettisícKč ) představuje 1 hlas. Podmínky složení dalších
členských vkladů právnické osoby stanoví představenstvo.
5. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno, příjmení
nebo firma, datum narození, rodné číslo nebo IČO a bydliště nebo sídlo člena, číslo
jeho bankovního účtu, celková výše jeho členského vkladu a rozsah splnění vkladové
povinnosti, případně výše další majetkové účasti.
6.

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

7. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém
členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto
potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím
spojené.
8.

Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve
vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se
souhlasem členů, kterých se týkají.
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Čl. IX.
Zánik členství
1. Členství fyzické osoby zaniká:
a) písemnou dohodou
b) vystoupením
c) vyloučením
d) prohlášením konkurzu na majetek člena, nebo zahájením insolvenčního řízení vůči
členovi
e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena
f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu
g) vydáním exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po právní moci
usnesení o nařízení exekuce
h) zánikem družstva bez právního nástupce
i) převodem družstevního podílu
j) smrtí člena družstva
2. Členství právnické osoby zaniká:
a) písemnou dohodou
b) likvidací, prohlášením o konkursu, či jiným způsobem zániku právnické osoby
c) vystoupením
d) vyloučením
3. Písemná dohoda:
Dohodne-li se družstvo se svým členem na skončení členství, skončí členství
v družstvu dnem sjednaným v písemné dohodě. Dohodu o zániku členství uzavírá se
členem oprávněný člen představenstva. Na žádost člena musí být v dohodě o zániku
členství uvedeny důvody, pro které je členství ukončeno. Jedno vyhotovení dohody o
zániku členství vydá družstvo členovi.
Za družstvo schvaluje dohodu představenstvo.
4. Vystoupení:
Vystoupením členství zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil
písemné oznámení (odhlášku) o vystoupení bez udání důvodu.
Oznámení člena o vystoupení z družstva může být odvoláno jen písemně se souhlasem
představenstva družstva.
5. Vyloučení:
a) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena:
– člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně
porušil své členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná
výstraha představenstva, ledaže porušení členských povinností, které je důvodem
k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit.
Ve výstraze musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo
opakovaně porušil a v čem porušení těchto povinností spočívá, a to spolu
s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby člen s porušováním
členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností
odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů
od doručení výzvy.
- poškodí-li člen svým chováním či ústními nebo písemnými projevy nepravdivě
jméno a dobrou pověst družstva.
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b) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se
družstvo dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne,
kdy důvod k vyloučení nastal.
c) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle písm. a)
předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta 3 měsíců uvedené pod písm. b)
dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření.
d) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod, který nemůže
být dodatečně měněn.
Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí
obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních
korporacích, zejména o právu podat námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o vyloučení a právu podat soudu návrh na prohlášení
rozhodnutí o vyloučení za neplatné ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení případného
rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
e) Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení má právo podat člen odvolání
k členské schůzi. Není-li právo na odvolání k členské schůzi uplatněno do tří
měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o
vyloučení, toto právo zaniká.
Dále právo člena na odvolání zaniká, není-li právo na odvolání proti rozhodnutí
členské schůze uplatněno do 3 měsíců ode dne konání členské schůze, která
vyloučení potvrdila, nebo nebyla-li řádně svolána či o vyloučení nehlasovala anebo
obsah tvrzeného rozhodnutí členské schůze neodpovídá skutečně přijatému
rozhodnutí, ode dne, kdy se člen o konání členské schůze, nebo o přijetí tvrzeného
rozhodnutí členské schůze dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejdéle však po uplynutí
jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání takové členské schůze.
f) Vyloučený člen má právo na sepsání dohody o majetkovém vypořádání do 3
měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž k vyloučení došlo.
6. Smrtí člena:
a) V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Předmětem dědictví se stává
vypořádací podíl, případně další členské vklady a další majetková účast. Dědic
může požádat družstvo o členství do 1 měsíce od ukončení řízení o dědictví.
Členství dědice je podmíněno souhlasem představenstva.
b) V případě zániku člena – právnické osoby se právní nástupce může stát členem
družstva se souhlasem představenstva družstva.
c) V případě, že se dědic či právní nástupce nestane členem družstva, má nárok na
vyrovnání vypořádacího podílu, event. i na uzavření dohody s družstvem o
majetkovém vypořádání dalšího členského vkladu a další majetkové účasti.
7. Převodem družstevního podílu na jiného člena nebo jinou osobu – viz. čl. XI. těchto
stanov.
8. Zánikem družstva:
V souvislosti se zánikem družstva zaniká členství pouze v případě, kdy družstvo zaniká
likvidací nebo bez likvidace, avšak právním nástupcem není družstvo.
Členství pak zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.
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Čl. X.
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
Vypořádací podíl se určí poměrem vlastního kapitálu, po odečtení zajišťovacích fondů
(rezervního, rozvoje a sociálních potřeb) k výši základního kapitálu, zjištěného z účetní
závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Základní
kapitál je tvořen souhrnem splacených, základních a dalších členských vkladů všech
členů družstva. Vypočtený koeficient se vynásobí výší základního členského vkladu
(20.000,-- Kč) a výsledná částka tvoří vypořádací podíl.
Výši vypořádacího podílu družstvo stanoví v tříměsíční lhůtě ode dne schválení řádné
účetní závěrky, resp. ode dne, kdy řádná účetní závěrka měla být schválena. Vypořádací
podíl je splatný do 2 let ode dne, kdy členství zaniklo.
Výjimku stanoví odst. 2 čl. XI. stanov družstva.
2. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích anebo i v jiném plnění, pokud tak bude
dohodnuto.
3. Zanikne-li členství smrtí člena, stává se hodnota vypořádacího podílu zemřelého člena
předmětem dědického řízení. Předmětem dědického řízení se rovněž stávají případné
další členské vklady, případně další majetková účast zemřelého člena.
4.

Při zániku členství právnické osoby se postupuje obdobně dle předcházejících
odstavců.

5.

Pokud nemá dosavadní člen k datu zániku členství ukončen alespoň jeden rok členství,
vzniká mu nárok na vypořádací podíl v poměrné výši.

6.

Vypořádání dalšího členského vkladu a další majetkové účasti při zániku členství se
řídí uzavřenými písemnými smlouvami mezi členem a družstvem.
Čl. XI.
Převod a přechod družstevního podílu

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
Družstevní podíl může člen převést na jiného člena nebo jinou osobu než člena
družstva jen se souhlasem představenstva.
Na nabyvatele dalšího členského vkladu nebo další majetkové účasti přecházejí práva a
povinnosti sjednané ve smlouvě mezi družstvem a převodcem.
Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.
2.

K převodu družstevního podílu ve smyslu ust. § 599 a násl. ZOK dochází na základě
písemné smlouvy darovací nebo o úplatném převodu s úředně ověřenými podpisy.
Smlouvou převádí převodce (dosavadní člen) družstevní podíl nebo jeho část, včetně
práva na vypořádací podíl na nabyvatele, současně žádajícího o členství v družstvu.
K převodu musí dát souhlas představenstvo, bez tohoto je převod neplatný.
Nabyvatel členství musí ve smlouvě uvést, že souhlasí s podmínkami převodu členství
a stanovami družstva. Ve smlouvě musí být uvedena celková výše družstevního podílu.
Dále musí být ve smlouvě o převodu družstevního podílu, či jeho části uvedeno
prohlášení převodce, ...„že vypořádací podíl dle čl. X. stanov byl vypořádán s
nabyvatelem a že se vzdává nároku na vypořádací podíl vůči družstvu“.
Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny.
8

Dnem udělení souhlasu představenstvem zaniká členství převodci a vzniká nabyvateli.
3. Člen může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena
plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další
družstevní podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního
podílu v jediný družstevní podíl.
Nabývá-li družstevní podíl při jeho převodu za trvání svého členství dosavadní člen
družstva, započte se majetková účast v družstvu ve výši členského vkladu, s nímž je
tento družstevní podíl spojen, vždy na další členský vklad tohoto člena. Majetková účast
v družstvu ve výši členského vkladu, nabytá při převodu družstevního podílu, se
nabyvateli, který není dosud členem družstva, započte na jeho základní členský vklad a
v případně zbývající výši na jeho další členský vklad.
Družstevní podíl nelze rozdělit, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu
majetková účast převodce nebo nabyvatele v družstvu, určená výší jeho členského
vkladu, neodpovídala alespoň výši základního členského vkladu podle těchto stanov.
4. Přechod družstevního podílu na dědice je vyloučen.
Čl. XII.
Člen má tato práva
1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo:
a) účastnit se jednání členské schůze, popřípadě zplnomocnit k tomuto jednání jiného
člena družstva nebo jinou osobu,
b) volit a být volen do orgánů družstva,
c) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
d) podílet se na zisku družstva,
e) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
f) na vypořádací podíl při zániku svého členství za trvání družstva,
g) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací v poměru podle
výše splněných vkladových povinností,
h) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty na
orgány družstva a být o jejich vyřízení informován.
i) právo na informaci o členech družstva (mimo citlivých osobních dat) ze seznamu
členů a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.
j) vložit do družstva další členské vklady než je základní členský vklad, vždy násobky
základního členského vkladu.
k) na náhradu pachtovného za propachtovanou půdu, a to ve výši sjednané smlouvou
o zemědělském pachtu.
l) převést družstevní podíl, nebo jeho část na jiného člena či osobu a to jen se
souhlasem představenstva a v souladu s těmito stanovami,
m) nechat se zastupovat na členské schůzi jiným členem nebo jinou osobou a to na
základě písemné plné moci.
2. Člen má právo na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení mezi
členy na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze
schválila, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni účetního období, za které byla
tato závěrka sestavena. Při vzniku členství převodem družstevního podílu se členu do
doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od
něhož člen družstevní podíl nabyl.
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3. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou
vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni
účetního období, za které se zisk rozděluje.
Podíl člena na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk,
který má být rozdělen mezi členy.
Čl. XIII.
Člen má tyto povinnosti
Člen je povinen:
dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
chránit a střežit veškerý majetek družstva a řádně o přidělený majetek pečovat.
složit základní členský vklad v souladu s čl. VII. těchto stanov,
propachtovat a pronajmout družstvu zemědělskou půdu a ostatní majetek, které
vlastní a pokud je družstvo potřebuje, na dobu odpovídající této potřebě dle
rozhodnutí představenstva.
e) oznamovat družstvu průběžně, bez zbytečného odkladu, veškeré změny o
skutečnostech evidovaných v seznamu členů.
a)
b)
c)
d)

Čl. XIV.
Organizace družstva a pracovní podmínky
1. Vnitřní organizaci družstva a pracovní podmínky upravuje organizační a pracovní řád
družstva. Tento předpis je schvalován či měněn představenstvem družstva.
2. Své členy, či jiné osoby může družstvo zaměstnávat jen na základě pracovního
poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu. Pracovní vztahy mezi družstvem a
zaměstnanci se řídí zákoníkem práce a předpisy souvisejícími.
3. Pracovní smlouvy uzavírá se zaměstnanci ředitel družstva, manažerské smlouvy
vedoucích pracovníků uzavírá představenstvo družstva.
4. Nároky družstva vůči zaměstnancům z odpovědnosti za škodu způsobenou družstvu
uplatňuje představenstvo. Vůči zaměstnancům, kteří jsou zároveň členy představenstva
uplatňuje nároky družstva z titulu odpovědnosti za škodu kontrolní komise
prostřednictvím jí určeného člena.
Čl. XV.
Orgány družstva
1. Členové řídí a spravují všechny záležitosti družstva prostřednictvím členské schůze a
volených orgánů družstva.
2. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
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Čl. XVI.
Členská schůze
A. Úvodní ustanovení:
1.
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, tvořeným všemi členy družstva.
Členská schůze se schází nejméně jednou za rok a to vždy v prvních pěti měsících po
uplynutí kalendářního roku. Ostatní orgány družstva členská schůze volí (dále jen „volené
orgány“). Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky podle
zákona a těchto stanov.
2.
Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva a
v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.
Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi
určenou záležitost na program členské schůze.
3.
Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období čtyři roky. Funkční
období členů voleného orgánu družstva končí všem jeho členům stejně.
4.
Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán usnesením členské schůze.
Funkce zaniká, neurčí-li členská schůze jiný okamžik zániku funkce, přijetím usnesení
členské schůze o odvolání z funkce.
5. V případě odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení funkce člena voleného
orgánu zvolí nejbližší členská schůze na jeho místo na dobu do skončení dosavadního
funkčního období nového člena. Končí-li funkční období členů voleného orgánu, musí být
členská schůze svolána za účelem volby členů tohoto orgánu na další funkční období tak,
aby se konala před skončením dosavadního funkčního období.
B. Účast člena na členské schůzi
1. Člen má právo účastnit se 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 jednání
členské schůze zmocněncem více než deseti členů družstva.
2. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon
hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak
zákon.
3. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým
členská schůze rozhoduje o
a) přijetí a změně stanov
b) schválení poskytnutí finanční asistence
c) uhrazovací povinnosti
d) o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva bez likvidace,
e) přeměně družstva,
f) prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích
g) zrušení družstva s likvidací
4. Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než je
uvedena v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen za každých 20.000,- Kč (
slovy:dvacet tisíc korun českých ) splněné vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu a k dalšímu členskému vkladu 1 hlas.
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5. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo:
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho
vyloučení z družstva,
c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
6. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu
zákona o obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat
hlasovací právo z důvodu uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.
C. Svolání členské schůze
1. Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou zaslanou každému členu na adresu
uvedenou v seznamu členů nebo osobním předáním pozvánky proti podpisu člena,
nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka se uveřejňuje v této
lhůtě na internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná každému členu
družstva až do okamžiku konání členské schůze. Tímto zasláním nebo osobním
předáním a uveřejněním se pozvánka považuje členům za doručenou.
2. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze,
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze.
3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov,
musí pozvánka obsahovat odkaz, kde se člen může s návrhem těchto změn nebo s
návrhem usnesení seznámit.
4. Členská schůze svolaná představenstvem k projednání řádné účetní závěrky se musí
konat vždy nejpozději do 5 měsíců po skončení účetního období, za které je účetní
závěrka sestavena.
5. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat členskou schůzi a navrhnout
členské schůzi přijetí potřebných opatření, jestliže
a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na
všechny okolnosti předpokládat, nebo
b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku.
6. Není-li členská schůze na žádost podanou ve smyslu § 639 odst.3 ZOK svolána
představenstvem tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů po doručení žádosti, má
povinnost členskou schůzi svolat každý z členů představenstva i kontrolní komise.
D. Rozhodování členské schůze
1. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu orgánem družstva, který jí svolal anebo jiná
osoba, která za podmínek podle těchto stanov členskou schůzi svolala. Na návrh toho,
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kdo členskou schůzi svolal, může být jejím řízením pověřen i jiný člen družstva. O tom
rozhodne členská schůze usnesením.
2. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly
zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi
projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
3. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů, včetně
zastoupených dle plných mocí, majících většinu všech hlasů.
4. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon o
obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
5. Pro platnost usnesení o zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva, o splynutí,
sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva bez likvidace je vyžadována přítomnost
dvou třetin všech členů a k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin
z přítomných členů.
6. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se
nepřihlíží k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou podle zákona o obchodních
korporacích a v případech uvedených v tomto článku, oddílu B, odstavci 5 a 6 těchto
stanov vykonávat hlasovací právo.
7. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese
na tajném hlasování.
8. Tajné hlasování o návrhu na změnu stanov anebo návrhu jiného rozhodnutí, jehož
důsledkem je změna stanov, se zakazuje.
9. Hlasuje se na výzvu osoby oprávněné řídit členskou schůzi zdvižením ruky nebo jiným
vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného
hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené. Jde-li o tajné
hlasování při provádění voleb, musí člen před odevzdáním upravit hlasovací lístek
způsobem sděleným osobou oprávněnou řídit členskou schůzi, jinak se k němu při
sčítání hlasů nepřihlíží.
10. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá bez zbytečného odkladu ten, kdo
svolal původně svolanou členskou schůzi, náhradní členskou schůzi se stejným
programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi
a samostatnou pozvánkou, jestliže je stále potřebné, aby se náhradní členská schůze
konala.
11. 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.
12. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
13. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.
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E. Působnost členské schůze
1. Členská schůze
a) přijímá a mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní
skutečnosti,
b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,
c) rozhoduje o vyloučení členů představenstva a kontrolní komise z družstva
d) určuje výši odměny členům představenstva a kontrolní komise,
e) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
f) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
g) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
h) schvaluje poskytnutí finanční asistence
i) rozhoduje o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových
dispozicích nebo podstatné změně v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
j) rozhoduje o přeměně družstva,
k) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
l) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
m) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
n) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
o) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
F. Zápis o průběhu členské schůze
1. O průběhu členské schůze pořídí zápis ten, kdo ji svolal, nebo předsedajícím schůze
určený zapisovatel a zápis ověří dva určení ověřovatelé.
2. Zápis o průběhu členské schůze musí obsahovat
a) údaje označující orgán anebo osobu, která členskou schůzi svolala,
b) jméno zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu určených předsedajícím členské
schůze
c) místo konání, dobu zahájení a dobu ukončení členské schůze, s uvedením, zda byla
svolána jako členská schůze anebo náhradní členská schůze, a jde-li o náhradní
členskou schůzi, i dobu a místo, kde se měla konat členská schůze původně
svolaná,
d) program jednání,
e) přijatá usnesení, přičemž u každého z usnesení musí být údaje o počtu členů
přítomných při hlasování osobně nebo v zastoupení, o počtu jejich hlasů a počtu
hlasů, které odevzdali pro přijetí usnesení; jmenovitě se zde uvede také každý člen,
který nemohl při hlasování vykonávat hlasovací právo a k jehož přítomnosti i
hlasům se proto nepřihlíží ,
f) znění každé z případných námitek člena s údajem o jménu a příjmení člena, který
námitku uplatnil,
g) jméno a příjmení každého člena družstva, který nehlasoval pro změnu stanov,
jestliže členská schůze přijala usnesení o změně stanov anebo usnesení, jehož
důsledkem je změna stanov.
3. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, jmenovaný zapisovatel a dva
jmenovaní ověřovatelé zápisu. Jestliže byla členská schůze svolána představenstvem
nebo kontrolní komisí, podepíše zápis alespoň jeden z členů tohoto orgánu.
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4. Přílohu zápisu, která k němu musí být trvale připojena, tvoří vedle pozvánky a
seznamu členů družstva, obsahujícího podpisy těch z členů nebo jejich zmocněnců,
kteří byli přítomni, také všechny písemnosti předložené jako podklad k jednotlivým
záležitostem programu členské schůze. Jestliže se člen účastní členské schůze
v zastoupení zmocněncem, musí být písemná plná moc udělená zmocněnci připojena k
seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu. Nelze-li písemnou plnou moc takto
připojit proto, že byla udělena pro zastoupení na více než jedné členské schůzi, připojí
se k seznamu členů, který je přílohou z členské schůze, na níž byla při zastupování
člena předložena zmocněncem poprvé. Je-li člen na základě této plné moci zastoupen
zmocněncem i na jiné členské schůzi, uvede ten, kdo zápis z jiné členské schůze
sepisuje, u podpisu zmocněnce v seznamu členů družstva, který je přílohou zápisu,
údaj o tom, ke kterému zápisu z členské schůze je písemná plná moc připojena a
potvrdí správnost tohoto údaje svým podpisem.
6. Ukládání zápisů o průběhu členských schůzí včetně písemností, které jsou jejich
přílohou, zajišťuje představenstvo.
7. Člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze včetně příloh
zápisu. Účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie je člen povinen družstvu
uhradit.
8. Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským zápisem, jedná-li se o
a) přijetí či změnu stanov,
b) zrušení družstva s likvidací,
c) přeměnu družstva,
d) o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích
nebo podstatné změně v předmětu podnikání nebo činnosti družstva.
9. Notářský zápis, kterým se osvědčuje usnesení členské schůze, se uloží jako příloha
zápisu o průběhu členské schůze.
Čl. XVII.
Představenstvo
1.

Představenstvo má 9 členů, včetně předsedy a místopředsedy.

2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, plní usnesení členské schůze, pokud
není v rozporu s právními předpisy a odpovídá jí za svou činnost. Představenstvo
rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému
jeho orgánu. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
3.

Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.

4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení seznamu členů, účetnictví, předkládá členské
schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku
nebo úhradu ztráty.
5. Jednání představenstva svolává, organizuje a řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti
místopředseda. Předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda rovněž jedná za
představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva. Předseda nebo místopředseda
samostatně zastupují družstvo navenek. Za družstvo samostatně podepisují předseda nebo
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místopředseda. V době nepřítomnosti předsedy nebo místopředsedy vykonává jejich
působnost pověřený člen představenstva.
6. Zastupování funkce člena představenstva není přípustné.
7. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud
nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. Představenstvo má tyto pravomoci:
- usnáší se o přijímání a vylučování členů
- uděluje souhlas k převodu družstevního podílu
- předkládá členské schůzi návrhy na rozhodnutí ve všech bodech její pravomoci
- zjistí-li hrozící vysokou ztrátu družstva nebo nebezpečí úpadku, je povinno svolat
členskou schůzi a navrhnout přijetí potřebných opatření
- připravuje volby do orgánů družstva v termínech dle stanov a navrhuje členské
schůzi kandidáty do orgánů
- stanovuje pravidla hospodaření s fondy družstva a rozhoduje o jejich použití
- při dodržení zásad odměňování, schválených členkou schůzí, uzavírá smlouvy o
výkonu funkce s jednotlivými členy orgánů družstva
- ohlašuje k zápisu všechny změny obchodního rejstříku
- schvaluje přistoupení ke svazům a ostatním sdružením
- rozhoduje o založení obchodní společnosti, případně o účastenství družstva
v obchodních společnostech
- schvaluje smlouvy o pronájmu družstevního majetku
- schvaluje organizační uspořádání družstva a pracovní řád družstva
- schvaluje výši pachtovného za půdu a nájemné za další pronajatý majetek
- jmenuje a odvolává ředitele družstva, vymezuje jeho působnost v manažerské
smlouvě, stanovuje mu plat a odměny
- jmenuje na návrh ředitele další pracovníky s manažerskou smlouvou a tuto
schvaluje
- uděluje prokuru
- jmenuje další komise, vyžaduje-li to činnost družstva
- rozhoduje o žádostech členů na vyčlenění jejich vlastních pozemků (případně jen
jejich části) pro osobní potřebu a potřeby domácnosti člena. Žádosti posuzuje
individuálně, vzhledem k odlišným podmínkám a okolnostem každého případu
- rozhoduje o předčasném ukončení pachtovních vztahů k propachtovaným
pozemkům a o výši náhrady za toto předčasné ukončení
- je-li to účelné, může představenstvo družstva rozhodnout o prodloužení dovolené
členům družstva nad zákonem stanovenou dobu s tím, že současně je oprávněno
stanovit obecná pravidla čerpání dovolené tak, jak vyžadují potřeby a možnosti
družstva.
8. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
9. Představenstvo se schází dle potřeby. Představenstvo je povinno se sejít do 10 dnů od
doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků, na
jehož odstranění komise trvala.
10. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem a dvěma ověřovateli. Přílohou zápisu je seznam přítomných
osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se
jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
usnesení. Každý člen představenstva obdrží kopii zápisu.
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Čl. XVIII.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má 5 členů. Ze svých členů volí předsedu.
2. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do spisů a účetní evidence, kontrolovat stav
účtu. Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednávat veškeré stížnosti
jeho členů. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních
orgánech družstva. Má právo se usnést na svolání členské schůze, je-li to v zájmu
družstva. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
3. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce družstva a k návrhu na rozdělení
zisku nebo úhrady ztráty družstva a podává o tomto zjištění zprávu členské schůzi před
jejím schválením.
4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo družstva a
vyžaduje sjednání nápravy.
5. Je odvolacím orgánem členů družstva proti rozhodnutí představenstva, vyjma případu
uvedeném v čl.IX., odst. 5, písm. e) těchto stanov.
6. Kontrolní komise prošetřuje a projednává stížnosti členů a pracovníků družstva. Závěry
předkládá představenstvu a informuje o nich člena družstva do 14 dnů po ukončení
svého šetření.
7. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
8. Kontrolní komise musí minimálně 1x za rok spolupůsobit při inventurách majetku
družstva.
9. Předseda kontrolní komise řídí činnost kontrolní komise a jedná jménem kontrolní
komise s jinými orgány družstva.
10. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva družstva jakékoli
informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu
oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky
v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu kontrolní
komise k řediteli družstva.
11. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří
v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
12. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis
podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob
a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se
jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, 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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Čl. XIX.
Společná ustanovení o členství v představenstvu a kontrolní komisi
1. Funkční období představenstva a kontrolní komise je čtyřleté, přičemž funkční období
členů obou orgánů družstva vždy končí až dnem konání členské schůze družstva
v kalendářním roce, kdy jejich funkční období uplyne a budou provedeny nové volby
nejpozději však do konce měsíce května příslušného roku.
Orgány jsou usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
2. Do představenstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni všichni členové
družstva starší 18 let.
3. Každému členovi představenstva a kontrolní komise, náleží 1 hlas. Hlasuje se veřejně o
všech otázkách, pokud se nedohodne jinak.
4. Členové mohou být do orgánů voleni opětovně.
5. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
Členem kontrolní komise dále nemůže být hlavní ekonom družstva a ředitel družstva či
prokurista.
Rodinní příslušníci a příbuzní členů představenstva a ředitele ve větvi přímé, nesmějí
být členy kontrolní komise.
6. Člen družstva, který byl do své funkce zvolen může z funkce odstoupit, je však
povinen to oznámit orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení
projednal orgán, jehož je členem. Tento orgán projedná odstoupení zvoleného člena na
svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděl, nejpozději však do 6ti
měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
7. Jestliže se jedná o záležitostech družstva, které se dotýkají zájmů členů orgánu, jeho
manžela, rodičů, dětí, sourozenců nebo osoby, kterou zastupuje, pak nesmí příslušný
člen hlasovat. Před rozhodováním má však právo se ve věci vyjádřit.
8. Odměny za práci v orgánech družstva budou stanoveny v zásadách odměňování
schválených členskou schůzí.
9. Usnesení orgánů se řádně protokolují a číslují průběžně, pořadově s údajem roku, ve
kterém byly přijaty.
Čl. XX.
Další komise
1. K zajišťování některých potřeb členů družstva v oblasti sociální, jmenuje
představenstvo sociální komisi. Komise má 3 členy a je jmenována na období čtyř let.
2. Komise hospodaří s prostředky přidělenými na účet FSP v rámci schváleného rozpočtu.
3. Pravidla hospodaření s FSP schvaluje představenstvo (viz. čl. XVII. odst.5. stanov).
4. Představenstvo družstva podle potřeby zřizuje další komise.
Jmenování členů těchto komisí včetně jmenování jejich předsedy provádí
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představenstvo.
Komise zřízené dle tohoto článku mají pouze poradní charakter a jsou odpovědny
představenstvu.
Čl. XXI.
Ředitel družstva
1.

Běžnou hospodářskou činnost družstva řídí a organizuje ředitel družstva.

2.

Ředitel družstva je jmenován a odvoláván představenstvem družstva, a to většinou
všech členů. Práva a povinnosti ředitele stanoví manažerská smlouva. Tato smlouva se
uzavírá na dobu určitou.

3.

Ředitel má právo zúčastňovat se všech jednání představenstva. Pokud není členem
představenstva, má jen poradní hlas.

4.

Ředitel zabezpečuje plnění usnesení představenstva.

5.

Ředitel má plnou pravomoc v pracovněprávních záležitostech s výjimkou práva
jmenovat svého zástupce. Toho jmenuje na návrh ředitele představenstvo a uzavírá
s ním manažerskou smlouvu.

6.

Ředitel má právo delegovat své pravomoci na podřízené pracovníky.

7.

Ředitel má povinnost spolupracovat s kontrolní komisí.
Čl. XXII.
Rada manažerů

1. Rada manažerů je poradní orgán ředitele, se kterým projednává operativní a další
potřebná opatření k zabezpečení úkolů předmětné činnosti družstva.
2. Radu manažerů jmenuje, odvolává a podle potřeby svolává a řídí ředitel družstva.
3. Na základě kolektivního odborného posouzení projednávaných programových bodů
rady, provádí k nim závěry a činí příslušná opatření ředitel družstva.
Čl. XXIII.
Zákaz konkurence
1. Členové představenstva, kontrolní komise, ředitel, prokurista a členové rady manažerů
nesmějí být podnikateli v oborech, které jsou předmětem činnosti družstva.
2. Družstvo je oprávněno požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala
prospěch, který tak získala, nebo vyžadovat náhradu škody.
3. Právo družstvu zaniká, nebylo-li uplatněno u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne,
kdy se družstvo o této skutečnosti dozvědělo, nejpozději však uplynutím jednoho roku.
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4. Představenstvo může svým usnesením zákaz konkurence rozšířit i na další členy
družstva.
Čl. XXIV.
Zánik, zrušení a likvidace družstva
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se zrušuje:
a) Usnesením členské schůze
b) Prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku
c) Rozhodnutím soudu
3. Usnesení členské schůze o zrušení se osvědčí notářským zápisem.
4. Usnesení členské schůze o přeměně nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení
právního nástupce a vymezení obchodního kapitálu, který na něj přechází. Při
rozdělení družstva členská schůze určí, jak se kapitál družstva a jeho členové rozdělí,
včetně rozdělení družstevních podílů. Dochází-li k zániku družstva bez právního
nástupce, vstupuje družstvo do likvidace.
5. Člen, který nesouhlasí s převodem svého družstevního podílu na stanoveného právního
nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít,
jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok
na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní
nástupce do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešel kapitál družstva, včetně
družstevních podílů.
6. Při přeměně družstva přechází kapitál a družstevní podíly na přejímajícího právního
nástupce dnem, ke kterému byl nově vzniklý právní nástupce zapsán do obchodního
rejstříku.
7. Při rozdělení družstva přechází kapitál družstva a družstevní podíly na právní nástupce
vzniklé rozdělením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku.
8. Soud může na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo člena družstva, nebo osoby,
která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže
družstvo porušuje závazná ustanovení ZOK.
9. Soud může před rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lhůtu k odstranění důvodu,
pro který bylo zrušení navrženo.
10. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátora volí a
odvolává členská schůze. Likvidátor stanoví likvidační zůstatek po vyrovnání
pohledávek i majetkové účasti členů.
11. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho
rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání
předložen každému členu družstva.
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12. Likvidační zůstatek se rozdělí tak, že se členům vyplatí splacená část jejich
družstevního podílu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž
členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok, podle poměru jejich
družstevních podílů.
13. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do 3 měsíců ode dne konání
členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení
likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do
uplynutí lhůty 3 měsíců nebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační
zůstatek rozdělen.
14. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy
nezaniká právnická osoba.
Čl. XXV.
Výkladové ustanovení
V případě, že se některé ustanovení stanov vzhledem k platnému právnímu řádu
anebo vzhledem k jeho změnám, ukáží nebo stanou neplatnými, neúčinnými nebo
spornými, anebo jestliže úprava určitých vztahů ve stanovách chybí, zůstávají ostatní
ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje
buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, který je svojí povahou a účelem
nebližší zamýšlenému účelu stanov nebo pokud takové ustanovení právního předpisu
neexistuje, nastupuje způsob řešení, jaký je v obchodním styku obvyklý.
Čl. XXVI.
Ustanovení závěrečná a přechodná
1. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní
znění schválené členskou schůzí dne 27.1.2012 se ruší a nahrazuje tímto zněním.
2. Schválením tohoto znění stanov se družstvo ve smyslu § 777, odst. 5 zákona č.
90/2012Sb., zákon o obchodních korporacích ( ZOK ) podřizuje tomuto zákonu jako
celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
2. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva
zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
3. Do jednoho roku od schválení znění těchto stanov členskou schůzí uzavře
představenstvo se všemi členy družstva smlouvy o dalším členském vkladu a další
majetkové účasti a způsobech jejich vypořádání. V případě, že tuto smlouvu nebude
možno s vážných důvodů uzavřít, budou další členský vklad a případná další
majetková účast vypořádány do 5ti let od ukončení členství v jejich nominálních
výších.
4. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 16. května 2014.
V Potěhách dne .............................
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____________________________
Ing. Vladimír Janeček
předseda představenstva

_______________________________
Ing. Josef Hlava,CSc.
místopředseda představenstva
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