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S T A N O V Y 

 

Zemědělského družstva K o v á ř o v 

 

 

 

 

 

Čl. 1 

Obchodní firma a sídlo 
 

Firma : Zemědělské družstvo Kovářov 

Sídlo družstva : 398 55 Kovářov 113, okr. Písek 

 

 

Čl. 2 

Trvání družstva 
 

Zemědělské družstvo Kovářov je neuzavřeným společenstvím fyzických a právnických osob 

(dále jen členů), založeným za účelem společného podnikání a zajištění hospodářských, 

sociálních a jiných potřeb svých členů v rámci svého předmětu činnosti. Družstvo se zřizuje 

na dobu neurčitou. 

 

 

Čl. 3 

Předmět činnosti družstva 
 

Předmětem činnosti družstva je: 

1.  Zemědělská výroba a prodej nezpracovaných zemědělských výrobků 

2.  Zpracování a prodej výrobků vlastní výroby 

3. Dopravní služby 

4.  Služby zemědělskou technikou 

5.  Pronájem věcí nemovitých 

6.  Obchodní služby 

7.  Opravy zemědělských strojů a motorových vozidel 

8.  Tesařské a truhlářské práce, pořez dřeva 
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Čl. 4 

Charakteristika družstva 
 

1. Družstvo hospodaří na propachtované půdě. Vyrobenou produkci využívá především ke 

splnění  závazků vyplývajících z uzavřených hospodářských smluv, na zabezpečení vlastní 

rozšířené reprodukce a na uspokojování potřeb svých členů a pracovníků. 

2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým    

majetkem. 

3. Družstvo vykonává svoji činnost samostatně a na vlastní účet. Přitom na sebe bere       

odpovídající  hospodářská rizika. 

4. Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své činnosti, jakož i 

z  jiných zdrojů. 

5. Ze zisku platí družstvo přednostně daně a odvody. Zbývající zisk využívá družstvo dle 

rozhodnutí členské schůze samostatně a nemůže mu být odejmut. 

6. Na financování svého rozvoje může družstvo na základě rozhodnutí představenstva vydat 

obligace. 

7. Družstvo může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob, a to na    

    základě smlouvy. 

 

 

Čl. 5 

Základní kapitál družstva 
 

1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních členských vkladů, k jejich úhradě 

se členové družstva zavázali. 

2. Výše základního kapitálu družstva je Kč 13.740.000,-- . 

3. Výše zapisovaného kapitálu družstva činí Kč 13.740.000,-- a rovná se základnímu kapitálu. 

 

 

Čl. 6 

Členství a členský vklad 

 

                  I.  Členství 

 

A. Vznik členství 
 

1. Členy družstva mohou být fyzické i právnické osoby. 

2. Podmínkou pro vznik členství je splacení vstupního vkladu. 

3. Podmínkou pro členství fyzické osoby není pracovní vztah k družstvu. 

4. Členem družstva bez pracovní účasti však může být jen fyzická osoba, která má v družstvu 

majetkový podíl vypočtený podle § 17 zákona č. 42/1992 Sb.  

5. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 

6. O členství v družstvu se mohou ucházet pouze osoby starší 15 let. Osoby starší 15 let, které 

dosud nedovršily 18. rok věku, musí žádost o přijetí za člena doložit souhlasem svého 

zákonného zástupce. 
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7. Pro získání členství je nutná písemná přihláška s uvedením jména žadatele, bydliště,   

rodného čísla. Žadatel musí uvést, že jsou mu známy podmínky pro členství, je seznámen 

se stanovami, a že se jim podřizuje, včetně způsobu úhrady základního členského vkladu. 

8. O přijetí rozhoduje představenstvo družstva písemnou formou. Odmítnutí přijetí za člena 

nemusí být žadateli zdůvodněno. 

9. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu zapisuje kromě názvu a sídla 

právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby i výši členského vkladu a výši, v níž 

byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných 

skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu 

nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém 

členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, 1x ročně má nárok na bezplatné vydání tohoto 

potvrzení.  

 

 

       B. Zánik členství 
 

1/ Členství v družstvu zaniká: 

 

             a)   Písemnou dohodou účastníků ke dni, který je v této dohodě sjednán. 

b)   Vystoupením člena učiněným písemným oznámením o vystoupení (odhláškou). 

Výpovědní lhůta je šestiměsíční a počíná běžet vždy od prvého dne měsíce následujícího 

po doručení odhlášky družstvu. Zpětvzetí odhlášky je možné pouze písemně, se 

souhlasem představenstva družstva. 

c)   Vyloučení člena družstva představenstvem postupem uvedeným v Čl. 6, písm. B, bod 2 

stanov z důvodů: 

- jestliže člen i po předchozím písemném upozornění opětovně porušuje své povinnosti  

podle těchto stanov 

- jestliže člen zvláště hrubým způsobem poruší svoji povinnost danou mu těmito 

stanovami 

-  jedná-li člen družstva tak, že úmyslně poškodí oprávněné zájmy družstva 

- dopustí-li se člen trestného činu proti družstvu nebo jinému členu družstva a je za  

tento čin pravomocně odsouzen 

d) - Převodem družstevního podílu (§ 599 a násl. zákona o obchodních korporacích /ZOK/) 

 - Přechodem družstevního podílu (§ 602 a násl. zákona o obchodních korporacích /ZOK/) 

e) Úmrtím člena 

f) Zánikem právnické osoby, která je členem družstva a to bez právního nástupce. 

g) Prohlášením konkurzu na majetek člena 

h)   Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena. 

i)    Doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí 

nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným 

nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí 

exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve 

výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této 

lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. 

j)  Zánikem družstva bez právního nástupce 
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2/   

a)    Vyloučení člena z družstva přichází v úvahu, jestliže člen závažným způsobem nebo 

opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo 

z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.  

b)    Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o které rozhoduje představenstvo 

družstva. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení, člen se vyzve, aby přestal porušovat 

členské povinnosti a následky porušení členských povinností odstranil ve lhůtě nejméně 

30ti dnů. Dále se člen upozorní na možnost vyloučení.  

c)    O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva, nejdéle do 6ti měsíců ode dne, kdy se 

družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení,  nejpozději ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy 

důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a obsahuje 

poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky.  

d)   Odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení podává člen ve lhůtě 30ti dnů ode dne 

doručení oznámení o vyloučení k členské schůzi.  

Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve 

lhůtě tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o 

vyloučení za neplatné.  

Do doby skončení soudního řízení nemůže družstvo vůči členovi uplatnit žádná práva, 

plynoucí ze zániku jeho členství.  

e)    Veškerá rozhodnutí je družstvo povinno doručit členovi doporučeným dopisem do   

  vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.  

f)    Rozhodnutí o vyloučení může družstvo zrušit, o zrušení rozhoduje orgán družstva, který 

rozhodl o vyloučení člena. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně 

souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do jednoho měsíce po doručení rozhodnutí 

o vyloučení, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. To neplatí, pokud tato osoba 

o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve požádala.  

g)   Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, u kterých probíhá řízení o prohlášení  

neplatnosti vyloučení člena z družstva.  

 

3/   

a)   Úmrtím člena zaniká členství fyzické osoby. Dědic členských práv a povinností 

zůstavitele může požádat družstvo o členství. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo. 

V případě, je-li dědic v pracovním poměru k družstvu, nemůže představenstvo dědicovo 

členství odmítnout.  

b)    Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství 

zaniklo. Způsob a lhůty vypořádání jsou stejné jako u člena, jehož členský poměr skončil 

jiným způsobem. 

 

4/ Vystoupení člena z družstva pro nesouhlas se změnou stanov má za následek neúčinnost 

této změny vůči vystupujícímu členu a jeho vztah k družstvu se řídí dosavadními předpisy. 

Vystoupení z důvodu nesouhlasu se změnou stanov musí být doručeno družstvu do 30 dnů od 

odsouhlasení změny stanov členskou schůzí a musí o něm být uveden důvod vystoupení. 

Členství potom zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení 

doručeno družstvu. 

Výše uvedeným postupem může vystoupit každý člen družstva, který se změnou stanov 

nesouhlasí. Tajné hlasování zákon zakazuje. 



5 

 

 

 

       

                  II. Členský vklad 

 

            1. Základní členský vklad činí 30.000,- Kč 

2. Vstupní vklad člena činí 5.000,- Kč s povinností člena doplatit částku do výše základního 

vkladu nejpozději do tří let od vzniku členství, a to do konce prvního roku členství 50 %, 

do konce druhého roku členství 30 % a do konce třetího roku zbývajících 20 %. Pokud 

zbývá uhradit méně než 2.000,- Kč, zaplatí toto člen do 31.1. daného roku. Ze základního 

členského vkladu 20 % vkládá člen do nedělitelného fondu družstva. 

3. Členský vklad může být tvořen i vkladem celého majetkového podílu vypočteného podle 

zákona č.42/92Sb. Pokud takto složený vklad nedosáhne výše základního členského 

vkladu, musí být doplacen v penězích nebo v hmotném plnění. 

4. Výše členského vkladu není omezena.  

5. Člen, který vstupuje do družstva s majetkovým podílem vypočteným podle zákona 

č.42/92Sb. /další členský vklad/, je povinen vložit do základního kapitálu družstva 

nejméně 50% z tohoto podílu a to vždy celý násobek základního vkladu, zaokrouhlený 

vždy na nejbližší nižší násobek tohoto vkladu.  

6. Zbývající část majetkového podílu vypočteného podle zákona č.42/92Sb., která nebyla 

vložena do základního kapitálu družstva, bude družstvem pronajata pro jeho 

podnikatelskou činnost.  

7. Členský vklad může být vložen v peněžité i nepeněžité formě. Nepeněžité vklady se 

oceňují tržním oceněním platným ke dni vstupu člena do družstva, s výjimkou vkladů 

majetkových podílů vypočtených podle zákona č.42/92Sb., které se vkládají ve vypočtené 

hodnotě. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze.  

 Splacení členského vkladu formou provedení prací nebo poskytováním služeb není 

přípustné. 

8. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a dalších členských vkladů. 

9.   Vstupní vklad musí být splacen před vznikem členstvím a jeho splacení je podmínkou      

členství. 

 

                  III. Členská žaloba 

 

1. Každý člen je oprávněn domáhat se písemnou formou za družstvo náhrady újmy proti 

členovi orgánu družstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, nebo se 

domáhat splnění případné povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání újmy touto osobou 

družstvu způsobené, jestliže taková dohoda byla ve smyslu § 53 odst. 3 z.č. 90/2012 Sb. 

mezi členem orgánu a družstva uzavřena. 

2. Před uplatněním tohoto práva vůči členovi představenstva je povinen informovat písemně 

kontrolní komisi. 

       Je-li toto právo nasměrováno vůči členovi jiného orgánu, informuje písemně                                                       

        představenstvo. 

3. Člen může uplatnit toto právo sám pouze v případě, že informované orgány budou 

nečinné a bez zbytečného odkladu po obdržení jeho oznámení neuplatní právo na náhradu 

vzniklé újmy u člena, který porušil povinnost péče řádného hospodáře. 
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Čl. 7 

Zvýšení a snížení základního členského vkladu, další členský vklad 

 

1. Zvýšení základního členského vkladu je možné na základě rozhodnutí členské schůze a 

je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 

       Základní členský vklad je možné zvýšit nejvýše na trojnásobek stávající výše základního        

       členského vkladu, a to rozhodnutím členské schůze 1x za 3 roky. 

2. Zvýšení základního členského vkladu všech členů z vlastních zdrojů družstva je možné 

ve smyslu § 567 z.č. 90/2012 Sb. 

3. O snížení základního členského vkladu rozhoduje členská schůze nadpoloviční 

většinou hlasů a určí výši snížené hodnoty základního členského vkladu. 

       Představenstvo zveřejní úmysl snížit základní členský vklad postupem dle ust. § 568,  

       zabezpečí zajištění pohledávek věřitelů, kteří o to požádají a postupem dle § 569-571  

       předloží návrh na zápis snížení základního členského vkladu rejstříkovému soudu. 

4. O převzetí povinnosti členů k dalšímu členskému vkladu rozhoduje členská schůze 

nadpoloviční většinou hlasů. 

       O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu je povinno družstvo uzavřít s členem     

       písemnou smlouvu obsahující údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří  

       nepeněžitý vklad, dále způsob jejího ocenění a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. 

       Předpokládají-li strany vypořádání (či vrácení) dalšího členského vkladu za trvání  

       členství, musí být tato skutečnost uvedena ve smlouvě. 

5.   Z dalších členských vkladů se netvoří nedělitelný fond. 

 

 

Čl. 8 

Družstevní podíl 

 

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 

Každý člen může mít pouze 1 členský podíl. 

2. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více členů. 

3. Družstvo nemůže nabývat vlastní družstevní podíly. 

4. Převod a přechod družstevního podílu se řídí § 599-605 z.č. 90/2012 Sb. K převodu a 

přechodu je nutný předchozí souhlas představenstva. 

5. Rozdělení družstevního podílu je možné v případě, že zůstane pro každý díl děleného 

podílu zachována výše základního členského vkladu, popř. jeho násobky. 

 

 

Čl. 9 

Vypořádací podíl  

 

1. Při zániku členství za trvání družstva má člen právo na vypořádací podíl. 

2. a) Vypořádací podíl základního členského vkladu se určí poměrem splněné vkladové 

povinnosti člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu 

vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům 

k poslednímu dni tohoto účetního období. 

       b) Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce a) násobí výší vlastního 
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kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle jiného právního předpisu nebo 

stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního předpisu nebo stanov nelze 

rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z účetní závěrky sestavené 

k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. 

června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva 

k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl 

vyšší. 

3. Pro účely výpočtu koeficientu vypořádacího podílu se nezapočítává hodnota fondů 

družstva a restituční rezerva. 

4. Postup a zásady vypořádání platí stejně i pro dědice, který se nestane členem družstva. 

5.    Vypořádání základního členského vkladu v naturální i finanční podobě musí být 

uskutečněno nejpozději do 2 let ode dne zániku členství. 

Vypořádání může být uskutečněno ve splátkách. 

6. Stejným režimem se řídí i splatnost vypořádacího podílu vyloučeného člena, u něhož 

nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti 

rozhodnutí o vyloučení skončeno. 

7. Zbývající majetkový vklad, který družstvo používá pro svoji podnikatelskou činnost, se 

vypořádá u dosavadních členů a jejich případných dědiců na základě uzavřených dohod o 

vypořádání majetkových podílů, u nových členů se vypořádání řídí stejným režimem jako 

vypořádací podíl základního členského vkladu. 

8. Případy uvalení konkurzu na majetek a exekuce družstevního podílu ve vztahu 

k vypořádacímu podílu se řídí § 627 a 628 ZOK. 

 

Čl. 10 

Uhrazovací povinnost 

 

1. Členové družstva ručí za závazky družstva pouze do výše svého základního vkladu do 

základního kapitálu družstva. Za případnou ztrátu družstva ručí členové pouze do výše 

svého podílu na zisku, pokud tato ztráta nebude kryta z fondů družstva nebo restituční 

rezervy. 

2. Ve výjimečných případech může členská schůze uložit svým členům povinnost přispět na 

úhradu ztráty družstva opakovaně příspěvkem ve stejné výši u všech členů, a to až do 

trojnásobku jeho základního členského vkladu.  

Tuto povinnost může členská schůze uložit až poté, co vyčerpá možnosti stanovené v bodě 

1. 

3. Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže: 

a) ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou 

b) členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku 

c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní a jiné fondy, 

jsou-li zřízeny, které lze podle stanov k úhradě ztráty použít 

d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do jednoho roku 

ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností, 

vznikla 

4. Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než činí skutečná 

ztráta družstva. 
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5. Uhrazovací povinnost lze uložit také jenom těm členům družstva, kteří ztrátu družstva 

způsobili, nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli. 

 

Čl. 11 

Práva a povinnosti členů k družstvu 

 

Člen družstva má zejména právo: 

1.  účastnit se osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby, jako svého zástupce při jednání    

a rozhodování členské schůze 

2.  volit a být volen do orgánů družstva 

3.    účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo poskytuje členům     

s pracovní účastí a důchodcům, kteří v družstvu pracovali před odchodem do důchodu. 

Toto se netýká těch družstevníků, kteří si ponechají až 0,5 ha zemědělské půdy 

k vlastnímu použití. 

   O nárocích a pravidlech pro čerpání výhod rozhoduje představenstvo družstva. 

4.  předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány 

družstva a být o jejich vyřizování informován. 

5.    podílet se na zisku družstva úměrně k výši svého splaceného členského vkladu a ostatní  

 majetkové účasti 

6.  být seznámen s roční účetní uzávěrkou a návrhem na rozdělení zisku a ztrát a vyžádat si 

tyto materiály k nahlédnutí. 

7.  nechat se při jednání členské schůze zastupovat třetí osobou na základě udělené plné 

moci 

8.  při zániku členství obdržet vypořádací podíl 

9.  ponechat si k vlastnímu využití pozemek, nebo pozemky jejichž výměra nepřesáhne 0,5 

ha.  

       Nesmí jít však o pozemky, jejichž vyčlenění by ztížilo obdělávání jiných pozemků 

družstvem užívaných. Do této výměry se nezapočte výměra pozemků, které družstvo po 

vzájemné dohodě do pachtu od člena nepřevezme 

 

Člen družstva má zejména tyto povinnosti: 
10.  dodržovat stanovy, vnitrodružstevní předpisy družstva a plnit rozhodnutí orgánů družstva 

11. doplatit vstupní vklad ve lhůtě určené těmito stanovami; 20 % ze základního členského 

vkladu vložit do nedělitelného fondu družstva 

12.  chránit družstevní majetek 

13.  účastnit se osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce členských schůzí družstva 

14.  nabídnout družstvu do pachtu veškerou zemědělskou půdu, kterou má ve svém 

vlastnictví a ponechat tuto půdu v pachtu družstvu po celou dobu trvání členství.  

  Povinnost pronájmu družstvu se netýká pozemků, jejichž výměra nepřesáhne 0,5 ha a 

které si člen chce ponechat k vlastnímu využití. Nesmí však jít o pozemky, jejich 

vyčlenění by ztížilo obdělávání jiných pozemků družstvu pronajatých. Úhrada za 

obdělávání těchto pozemků bude řešena vnitrodružstevní normou (za skutečně provedené 

práce).   

15.  Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného pouze se souhlasem 

představenstva družstva. Smlouva o převodu členských práv a povinností musí mít 
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písemnou formu jinak je neplatná. Jeden stejnopis této smlouvy jsou účastníci povinni 

bezodkladně doručit družstvu.  

16.  Součástí přechodu členských práv a povinností není přechod práv a povinností 

z případného pracovněprávního vztahu člena k družstvu 

17.  ručit svým majetkovým vkladem za hospodaření družstva – základním členským 

vkladem a dalším majetkovým vkladem až do výše trojnásobku základního vkladu.  

18.  poskytovat přednostně výrobky, práce a služby, které zabezpečuje jako předmět svého 

podnikání.  

19.  pokud je součástí členství pracovní vztah, dodržovat pracovní řád. 

 

 

Čl. 12 

Práva a povinnosti družstva k členům 

 

  Družstvo je povinno vůči svým členům zejména: 

a) vytvářet podmínky pro soustavný hospodářský rozvoj a rozšiřování jmění družstva 

b) informovat členy družstva o stavu firmy a podnikatelských záměrech 

c) vytvářet vhodné pracovní podmínky pro zaměstnance družstva 

d) umožnit členům nerušený výkon jejich práv vyplývajících z těchto stanov 

e) převzít do pachtu veškerou zemědělskou půdu členů v obvodu působnosti družstva a 

platit za pacht této půdy pachtovné ve výši určené představenstvem družstva. 

 

Čl.13 

1.    Orgány družstva jsou 

- členská schůze 

   - představenstvo 

   - předseda 

   - kontrolní a revizní komise 

  

1. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva a při hlasování disponuje jedním 

hlasem. Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové starší 18 let a zástupci 

právnických osob, které jsou členy družstva a mají potřebné zmocnění. 

 

2. O průběhu jednání sepisuje svolatel zápis obsahující alespoň údaj o datu, místě a 

programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky členů. 

       Přílohu tvoří seznam členů orgánu, údaj o nepřítomnosti, pozvánka a podklady     

       k projednávaným záležitostem. 

 

Čl.14 

Společná ustanovení o orgánech družstva 

 

            Funkční období členů všech orgánů družstva je pětileté 
1.   Členové mohou být do orgánů družstva voleni opětovně. Funkce člena představenstva a 

člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.  
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            2.   Při hlasování náleží každému členu jeden hlas. 

            3. Hlasuje se veřejně, nerozhodne-li orgán většinou hlasů o hlasování tajném. 

4.   Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních 

či dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti jako má družstvo. 

To neplatí v případě účasti těchto členů na orgánech společných nebo dceřiných podniků. 

            5.    Člen družstva, který je zvolen do orgánu družstva může z funkce odstoupit písemným 

 oznámením orgánu, který jej do funkce zvolil. Tento orgán projedná odstoupení na svém 

 nejbližším zasedání, nejdéle však do 3 měsíců. V případě nečinnosti se považuje 

 odstoupení za účinné. 

6.   Neklesl-li počet členů v orgánu družstva pod jednu polovinu, za člena orgánu, který 

odstoupil nebo zemřel, nastupuje zvolený náhradník podle pořadí, ve kterém byl zvolen. 

7.  Členu kontrolní komise, který neplní své povinnosti z této funkce vyplývající, může být 

odměna za tuto činnost rozhodnutím příslušného orgánu družstva krácena nebo zcela 

odejmuta.  

 

 

Čl.15 

Členská schůze  

 

A.   Členská schůze : 

 

1. Je nejvyšším orgánem družstva. Schůze se schází nejméně jednou za rok. Členská schůze 

musí být svolána, požádá-li o ni alespoň 10 % všech členů družstva, kteří mají nejméně 

1/5 všech hlasů, nebo kontrolní komise. Nesvolá-li představenstvo družstva na tento 

podnět členskou schůzi do 30 dnů je členskou schůzi oprávněna svolat osoba, písemně 

pověřená žadateli nebo orgánem, který o svolání členské schůze požádal. Členové 

představenstva jsou v tom případě společně a nerozdílně povinni takové osobě vydat na 

její žádost seznam členů. 

 

2. Členskou schůzi svolává předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda a to tak, 

že zašle každému členovi písemnou pozvánku na jednání členské schůze obsahující 

program jednání, nejpozději 15 dnů před termínem konání členské schůze a na 

internetových stránkách, kde musí být pozvánka uveřejněna až do dne konání členské 

schůze. 

 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. 

 

3. Na žádost jedné třetiny členů nebo kontrolní komise je představenstvo povinno zařadit 

jimi určenou záležitost na pořad členské schůze. 

 

4. Do působnosti členské schůze patří zejména: 

      - měnit stanovy 

      - schvalovat návrh představenstva na změnu výše pachtovného  

 - volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva, kontrolní komise a volit a   

   odvolávat předsedu družstva 

 - schvalovat roční, mimořádnou, konsolidovanou, mezitímní účetní uzávěrku 
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 - rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty 

 - rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu 

 - rozhodovat o základních otázkách koncepce družstva 

 - rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení, jiném zrušení družstva nebo změně 

   právní formy 

 - rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových        

        dispozicích 

 - určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva 

   zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy 

   volit a odvolávat 

 - schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 

 - schvaluje poskytnutí finanční asistence 

 - rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení 

 - schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku 

 - rozhoduje o uhrazovací povinnosti 

 - rozhoduje o použití rezervního fondu 

 - rozhoduje o vydání dluhopisů 

 - schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení 

 - schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, 

   že ji členská schůze neschvaluje 

 - rozhoduje o zrušení družstva s likvidací 

 - volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně 

 - schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem 

 Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, 

pokud si rozhodování o některé věci vyhradí. 

 Členská schůze je schopna se usnášet, je-li řádně svolána a účastní-li se jí nadpoloviční 

většina členů družstva. K platnému rozhodnutí členské schůze je třeba souhlas 

nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. 

 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze 

projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 

 

5.   Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo z těchto důvodů: 

 - je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu 

   rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z 

   družstva 

- rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva 

 - rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. 

 

6. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi 

novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání a to nejpozději do 15 dnů ode dne, na 

který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset dnů před konáním 

schůze náhradní. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je 

schopna se usnášet, i když se jí nezúčastní nadpoloviční většina členů družstva. 

 Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas. 

 

7. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 
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 - datum a místo konání 

 - přijatá usnesení 

- výsledky hlasování 

- nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 

- přílohu zápisu tvoří seznam účastněných členů, pozvánka a podklady, které byly       

  předloženy k projednávaným bodům programu. 

 

 

Čl.16 

Představenstvo 
 

a) představenstvo má 7 členů  

b) představenstvo je statutárním orgánem družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o 

všech záležitostech družstva, které nejsou vyhrazeny jinému orgánu. 

c) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. Představenstvo plní 

usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Za představenstvo jedná navenek 

předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda. Předseda a místopředseda 

odstoupením nebo odvolání z funkce přestávají být členy představenstva.  

d) Představenstvo se schází zpravidla 1x měsíčně a její jednání řídí předseda, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna 

nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení představenstva je třeba souhlasu 

většiny přítomných, když každý člen představenstva má jeden hlas. 

e) Jednání a právní úkony za představenstvo činí předseda, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda. K písemné formě právního úkonu představenstva postačí podpis předsedy, 

v jeho nepřítomnosti místopředsedy a jednoho člena představenstva. 

f) Představenstvo volí ze svých řad místopředsedu družstva. 

g) Představenstvo schvaluje a mění vnitrodružstevní předpisy. Navrhuje členské schůzi 

změnu výše pachtovného. Je oprávněno jako svůj poradní orgán jmenovat trvalé nebo 

dočasné komise a určit jejich pravomoc a působnost. 

h)   Představenstvo se musí sejít do 10ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na 

její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku.  

i) Představenstvo uzavírá dohodu o pracovních podmínkách včetně odměny s předsedou 

družstva, je-li současně pověřen řízením hospodářské činnosti družstva. 

 Představenstvo družstva je oprávněno schválit výhody členům, zaměstnancům a 

důchodcům. 

j) Usnesení představenstva jsou závazná pro všechny členy a zaměstnance družstva. 

k)   O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis, jehož přílohou je seznam přítomných 

osob. 

 V zápise se uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením či se zdrželi 

hlasování. 

 Každý člen představenstva má nárok na kopii zápisu. 
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Čl. 17 

Předseda družstva 

 

Předseda družstva je volen členskou schůzí a je současně předsedou představenstva. 

a) Předseda jedná navenek za představenstvo. Svolává, organizuje a řídí jednání 

představenstva a členské schůze. 

b) V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Zastupováním mohou být 

pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. 

            c)    Předseda organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Přitom nese výhradní pravomoc: 

 - jmenovat po projednání v představenstvu vedoucí pracovníky družstva, včetně     

   administrativy 

 - rozhodovat v pracovně právních vztazích – uzavírá dohody o pracovním poměru mezi 

   družstvem a pracovníky družstva a rozhoduje o jejich zrušení v souladu se zákonnými 

   předpisy 

 - organizačně zajišťovat výrobní činnost družstva 

 - jmenovat své poradní orgány 

 - vydává písemné příkazy předsedy, které jsou závazné pro všechny zaměstnance družstva 

 - vydává rozhodnutí o náhradách škod a opatřeních podle zaměstnaneckého pracovního 

    řádu. 

d) předseda je povinen včas informovat představenstvo o všech svých závažných 

 rozhodnutích a předkládat představenstvu odborné zprávy, které si představenstvo vyžádá. 

 

Čl. 18 

Kontrolní komise 
 

1.   Kontrolní komise má tři členy, všechny volené členskou schůzí. Předsedu a 

místopředsedu si volí členové komise ze svých řad. 

2.  Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat 

stížnosti členů. Je odpovědná členské schůzi. Při výkonu své působnosti je kontrolní 

komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 

 Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv informace o 

hospodaření družstva.  

3. Pro svolávání a jednání komise platí přiměřeně ustanovení jako o představenstvu družstva 

4.   Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně 1x za tři měsíce.  

 K jednotlivým úkolům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více svých členů.  

 Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a požaduje sjednání 

nápravy. 

5.   - Pověřený člen kontrolní komise je oprávněn účastnit se jednání představenstva a     

   jakéhokoliv jiného orgánu družstva. 

 - Kontrolní komise rozhoduje většinou svých hlasů. 

 - Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na      

        rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti 

   členů. 
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 - Z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis. Zde platí stejná pravidla jako u    

   představenstva.  

6.    Za práci v kontrolní komisi přísluší členovi odměna ve výši 5 % z průměrné mzdy                                    

v družstvu za uplynulý rok, u předsedy kontrolní komise 10 %. 

 

 

Čl. 19 

Fondy družstva 
 

1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 20% základního zapisovaného kapitálu. Tento 

fond družstvo doplňuje nejméně 10 % ročního čistého zisku a to až do doby, než výše 

nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního 

kapitálu družstva. Tento fond je vytvořen vklady členů, které činí polovinu jejich 

základního vkladu. Nedělitelný fond a jeho režim se řídí obecně platným právním 

předpisem a nesmí být použit po dobu trvání družstva k rozdělení mezi členy. 

2. Družstvo může zřizovat další fondy, jejich zdrojem je čistý zisk nebo fondy vyplývající ze 

zákona. Jedná se o tyto fondy: fond restituční, fond rezervní, fond kulturních a sociálních 

potřeb, fond odměn a fond výstavby.  

 Zásady pro tvorbu a použití těchto fondů schvaluje představenstvo. O užití fondů 

rozhoduje členská schůze družstva na návrh představenstva. 

 

 

Čl. 20 

Zrušení družstva, změna právní formy 

 

1.  Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

2.    Družstvo se ruší: 

a) usnesením členské schůze 

b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro 

    nedostatek majetku 

c) rozhodnutím soudu 

3.    Rozhodnuti členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 

4.  Družstvo může změnit právní formu na korporaci ve smyslu § 174 – 184 z.č. 89/2012 Sb. 

Při změně právní formy nezaniká právnická osoba.  

 

 

Čl. 21 

Způsob použití zisku a úhrada ztrát 
 

1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje členská schůze v návaznosti na projednávání roční 

účetní uzávěrky. 

2. Z nabytého zisku družstvo přednostně splní své daňové povinnosti a odvody.  

3.   Zisk se dělí na poměrnou částku zúčtovanou vůči základním a dalším členským vkladům 

a zůstatek vyplácený za výsledky pracovní účasti. Představenstvo navrhne poměr obou 

částek. Rozdělení částky zúčtované vůči členským vkladům je dáno jejich poměrem. 

Rozdělení částky vyplácené za výsledky pracovní účasti je dáno poměrem odměn za práci 
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vyplacených jednotlivým členům.  

4. Určený zbytek zisku se rozdělí mezi členy podle poměru splacených vkladů do základního 

kapitálu a ostatních majetkových vkladů pro podnikatelskou činnost oproti splaceným a 

vloženým vkladům všech členů 

5. K úhradě ztrát se použije v prvé řadě rezervní fond. Poté se uhradí závazky družstva 

z přiznaných zhodnocení základního a dalšího členského vkladu předcházejících let. 

Nepostačí-li tento způsob k úhradě ztráty, může členská schůze rozhodnout, že ztráta bude 

kryta na základě rozhodnutí členské schůze z kapitálu získaného uhrazovací povinností 

členů ve smyslu § 587 a násl. z.č. 90/2012 Sb. 

 

Čl. 22 

Zánik a likvidace družstva 

Likvidace družstva 

1.  Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje družstvo zrušením do likvidace. Likvidátory buď 

jmenuje členská schůze nebo v případě zrušeni družstva soudem, jmenuje likvidátora 

soud. 

2.    Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho    

rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání 

předložen každému členu družstva. 

3.    Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy následovně : 

Členům se vyplatí splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se 

rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň 1 rok. Zbytek 

likvidačního zůstatku se rozdělí mezi tyto členy podle rozsahu, jakým se podílejí na 

základním kapitálu družstva.  

3. Postup likvidace se řídí ustanoveními § 93 a 94 z.č. 90/2012 Sb. a dále ustanoveními § 

185 – 209 z.č. 89/2012 Sb. 

 

 

 

Čl. 23 

Závěrečná ustanovení 
 

Tyto stanovy  ruší předchozí znění stanov ze dne 25.3.2011  ku dni, kdy členská schůze tyto 

stanovy družstva schválila. 

 

V ostatním, stanovami neupraveném jednání, platí ustanovení z.č. 90/2012 Sb. 

 

 

Datum schválení:  
 

 

 

 

 


