25. 6. 2020

STANOVY
Zemědělského družstva Kokory

Preambule
1.
2.
3.
4.

Zemědělské družstvo Kokory (dále jen “družstvo”) je společenstvím neuzavřeného počtu
osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů.
Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za
porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
Členové neručí za závazky družstva.
Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,
v oddílu Dr. XXIV a ve vložce 1267.
Družstvu bylo přiděleno identifikační číslo 00 149 225.

Článek I.
Firma a sídlo družstva
1.
2.

Firma družstva zní :
Sídlem družstva jsou :

Zemědělské družstvo Kokory
Kokory čp. 381, PSČ 751 05, okres Přerov

Článek II.
Obchodní majetek a základní kapitál družstva
1. Obchodní majetek družstva je tvořen souhrnem nemovitých a movitých věcí, pohledávek,
práv a penězi ocenitelných jiných hodnot, které jsou ve vlastnictví družstva. Součástí
obchodního majetku družstva jsou členské vklady členů družstva.
2. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali
členové družstva.

Článek III.
Trvání družstva
Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek IV.
Předmět podnikání družstva
Předmětem podnikání družstva je:
-

-

-

provozování zemědělské výroby
potravinářská výroba
zpracování zemědělských surovin a výroba potravinářských výrobků
výroba biohumusu
těžba písku
truhlářství, podlahářství
řeznictví a uzenářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
hostinská činnost
opravy silničních vozidel
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace – bez použití toxických nebo
vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských
provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo
vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou
speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských
provozech
prodej lihovin
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Článek V.
Členství v družstvu a evidence
A.

Vznik členství

1.

Členem družstva může být zletilý občan státu Evropské unie s podmínkou trvalého pobytu
na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodů dědění.
Členem družstva může být právnická osoba se sídlem v České republice. Součástí
členského vztahu není pracovní vztah.

2.

Členství v družstvu vzniká:
a) přijetím za člena,
b) převodem nebo přechodem družstevního podílu jen při splnění všech podmínek
stanovených zákonem a těmito stanovami.
c) Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Přihláška uchazeče o členství musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu
družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního
podílu a musí obsahovat výslovný souhlas uchazeče se stanovami družstva.
O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo družstva. Rozhodnutí družstva o přijetí
musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo
uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Rozhodnutí o nepřijetí
nemusí být uchazeči zdůvodněno. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí
představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto
rozhodnutí.
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve
spoluvlastnictví. Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o
přeměnu podle jiného právního předpisu.
Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle těchto stanov může
stát členem družstva.
Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva. Na osobu, která není
členem družstva, lze družstevní podíl převést jen předchozím písemným souhlasem
představenstva družstva. Souhlas představenstva s převodem družstevního podílu nelze
změnit ani odvolat.
Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení
účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky
později. Účinnost smlouvy o převodu družstevního podílu na jinou osobu než člena
družstva nenastane, neudělí-li představenstvo souhlas s převodem družstevního podílu.
Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených těmito
stanovami.
Ke vzniku členství v družstvu děděním družstevního podílu není třeba souhlas
představenstva. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je
oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní
doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na
činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď podle tohoto odstavce, platí, že se členem
družstva nestal.
Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na
jejího právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a
představenstvo družstva s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické
osoby souhlasilo.
Má-li právnická osoba více právních nástupců, může dojít k přechodu rozděleného
družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce. Schválí-li představenstvo
přechod družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce, platí, že tím
schválilo i rozdělení družstevního podílu.
Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní
podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s
každým z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až
dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí
osobou určí jinak.
Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní podíl
nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast
převodce nebo nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního
členského vkladu.

B.

Zánik členství

1.

Členství v družstvu zaniká:
a) dohodou,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena,
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
h) prohlášením konkursu na majetek člena,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí
v exekuci, nebo nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným
nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní
mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty
uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního
předpisu, a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci
rozhodnutí o tomto návrhu,
k) zánikem družstva bez právního nástupce.

2.

Dohodne-li se družstvo se svým členem o skončení členství, skončí členství v družstvu
dnem sjednaným v písemné dohodě. Dohodu o skončení členství uzavírá se členem
představenstvo družstva. Na žádost člena v dohodě o skončení členství musí být uvedeny
důvody, pro které je členství ukončeno.
Člen může z družstva vystoupit na základě písemné výpovědi podané představenstvu
družstva. Členství zaniká uplynutím doby 3 měsíců. Tato lhůta začíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi člena představenstvu.
Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, změna stanov není
pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí dosavadními
stanovami,
a) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení z
důvodu nesouhlasu se změnou stanov,
b) doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení
členské schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z
důvodu nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží,
c) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo
oznámení o vystoupení doručeno družstvu
Tímto postupem může vystoupit z družstva jen člen, který na členské schůzi nehlasoval
pro změnu stanov.
Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil
své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z důvodu, že:
a) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu,
jeho členu, nebo majetku družstva a nebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu
b) způsobil družstvu škodu úmyslně,
c) zneužil firmu družstva nebo jednal tak, že poškodil zájmy družstva,
d) poškodil člen svým chováním či ústními nebo písemnými projevy jméno a dobrou
pověst družstva.
Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy 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; k tomu se členovi vždy poskytne

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Výstraha se nepoužije, jestliže porušení
členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky,
které nelze odstranit.
O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo družstva O vyloučení nelze
rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu
vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.
Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat poučení o právu
vylučovaného člena podat námitky k členské schůzi.
Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve
lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení
rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.
Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí
námitek.
Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve
lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o
vyloučení za neplatné.
Představenstvo družstva může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Se zrušením vyloučení
musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1
měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o
zrušení vyloučení se nepřihlíží. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při
kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva.
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.

C.

Evidence členů

1.

Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro
doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
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.
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,
stanovené představenstvem družstva.
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.
Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí
právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis
týká; podpis člena musí být úředně ověřen.
Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez
zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze
bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci.

2.

3.

4.

5.

6.

Článek VI.
Práva a povinnosti členů
1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména:
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.
2. Člen je zejména povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,
c) propachtovat družstvu zemědělskou půdu, která je v jeho vlastnictví nebo
spoluvlastnictví a která je v dostupném obvodu družstva, pokud ji družstvo
potřebuje, a to na dobu této potřeby a v rozsahu této potřeby za obvyklé
pachtovné.

Článek VII.
Členský vklad
1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši
33 000,-Kč. Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími
členskými vklady.
2. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
vkladů.
3. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Výše dalších
členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá.
4. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže
došlo ke snížení základního členského vkladu.
5. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na
trojnásobek stávající výše.
6. Mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského
vkladu doplatkem člena, a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu musí
uplynout lhůta alespoň 90 dnů.
7. Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům
z vlastních zdrojů družstva. Zvýšení základního členského vkladu z vlastních zdrojů je
možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které členská schůze o zvýšení
rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Ke zvýšení základního členského
vkladu nelze použít rezervní fond, jiné fondy, které jsou vytvořeny k jiným účelům než ke
zvýšení základního členského vkladu, ani vlastní zdroje, které jsou účelově vázány a jejichž
účel není družstvo oprávněno měnit. Zvýšení základního kapitálu nesmí být vyšší, než
kolik činí rozdíl mezi vlastním kapitálem a součtem dosavadního základního kapitálu a
jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno
měnit.
8. Snížení základního členského vkladu je možné za splnění podmínek uvedených
v ustanoveních § 568 až 571 zákona o obchodních korporacích.
9. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou
smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří
předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění
vkladové povinnosti.

10. Není-li 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.
11. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu
určený dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad
vyšší částkou, než na jakou byl oceněn.
12. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze. Nepeněžitým vkladem může
být také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.
13. Majetkové podíly členů družstva, stanovené podle zákona č.42/1992 Sb., jsou až do výše
základního členského vkladu základním členským vkladem a v částce přesahující základní
členský vklad jsou dalším členským vkladem.

Článek VIII.
Vypořádání při zániku členství
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl a na
vypořádání vzájemných práv a závazků.
2. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném
účetním období zaniklo členství, vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech
členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období.
Při výpočtu vypořádacího podílu se tento poměr násobí výší vlastního kapitálu družstva po
odečtení rezervního fondu, dotací přijatých družstvem a jiné majetkové účasti členů na
podnikání 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. Vypořádací podíl je splatný nejpozději do 24 měsíců ode dne skončení členství.
4. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě uvedené v odstavci 3. V případě,
že vyloučení člena je předmětem soudního řízení o neplatnost vyloučení, je vypořádací
podíl splatný uplynutím 12 měsíců poté, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým
bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.
5. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí,
jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek
dlužníka je zcela nepostačující. Insolvenční správce v takovém případě vrátí do 30 dnů ode
dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce
družstvu.
6. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního
podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje. Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací
podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu
rozhodnutí nebo exekuce vyplacený vypořádací podíl povinného družstvu.

Článek IX.
Orgány družstva
Orgány družstva jsou:
A) členská schůze,
B) představenstvo,
C) kontrolní komise.

A. Členská schůze
1. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na
členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na
jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání
na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.
2. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na
členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu
uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.
Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské
schůze.
3. Pozvánka obsahuje 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, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 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.
4. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období. 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.
5. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že:
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 podle jiného právního předpisu
a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.
6. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo
alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, tak aby se konala
do 30 dnů po doručení žádosti.
7. Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle odstavec 6., nebo v důležitém zájmu
družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva,
likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle tohoto zákona
nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. Jestliže
tak tyto osoby neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze
představenstvem, může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k
tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali.
8. Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva
usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi.
9. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi
určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání
pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské
schůzi.
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze
projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

11. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících
většinu všech hlasů a usnáší se většinou hlasů přítomných členů. Jestliže má být přijato
usnesení členské schůze o:
a) schválení poskytnutí finanční asistence,
b) uhrazovací povinnosti,
c) zrušení družstva s likvidací,
d) přeměně družstva,
e) vydání dluhopisů,
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů,
a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. Při posuzování
schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k přítomnosti a
hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.
12. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou
schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným
programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou
pozvánkou.
13. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
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.
14. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Každý člen má při hlasování na
členské schůzi tolik hlasů, kolik celých násobků základního členského vkladu představuje
součet jeho základního a dalšího členského vkladu. Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li
členská schůze o:
a) schválení poskytnutí finanční asistence,
b) uhrazovací povinnosti,
c) zrušení družstva likvidací,
d) přeměně družstva,
e) vydání dluhopisů.
15. 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,
d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k
němu.
16. Členská schůze:
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,
c)
určuje výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a kontrolní komise
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
j) rozhoduje o použití rezervního fondu,
k) rozhoduje o vydání dluhopisů,
l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti družstva,

m)
n)
o)
p)
q)
r)

rozhoduje o přeměně družstva,
schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
rozhoduje o zrušení družstva likvidací,
volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které
tento zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti
svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. Členská
schůze neschvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení.
17. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti,
nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze
rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni
členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské
schůzi.
18. Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání
členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu; určí-li tak stanovy, uhradí
družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo
členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.
19. Usnesení členské schůze se osvědčuje notářským zápisem, jedná-li se o:
a) změnu stanov,
b) zrušení družstva s likvidací,
c) přeměnu družstva,
d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání
nebo činnosti družstva.
20. Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou
dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení zákoníku o neplatnosti
usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Nebylo-li
právo podle věty první uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení
neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný
právní předpis stanoví jinak.
21. Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odstavce 1 dovolávat
pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze. Důvodem
neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.
B.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Statutárnímu orgánu náleží veškerá
působnost, kterou tyto stanovy nesvěřily jinému orgánu družstva. Družstvo zastupují vždy
dva členové představenstva. Kdo za družstvo podepisuje, připojí k jeho názvu svůj podpis
a údaj o své funkci.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské
schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. Představenstvo zajišťuje řádné vedení
účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami
také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo dále schvaluje smlouvu o
dalším členském vkladu a její změnu a zrušení.
3. Představenstvo má 9 členů. Představenstvo volí svého předsedu a jednoho místopředsedu.
4. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. O průběhu jednání
představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a

5.

6.

7.

8.

9.

zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam 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.
Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen představenstva nesmí
být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo
osoby
v
obdobném
postavení,
ledaže
se
jedná
o
koncern.
Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech uvedených v odstavci 5.
Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva
na některou z těchto okolností výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen
představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost,
které se zákaz týká, zakázanou nemá.
Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z
rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. Zanikne-li právnická osoba, která je členem
představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce.
V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení
jeho funkce zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu
uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy
soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen
chybějící člen nebo členové.
Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do
příští členské schůze.
C. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může
požadovat
jakékoliv
informace
a
doklady
o
hospodaření
družstva.
Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání
nápravy. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů.
Zastupování člena kontrolní komise není možné.
2. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení
zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
3. Představenstvo a jiné orgány družstva oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení
družstva nebo jeho členů.
4. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a
jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní
komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva
zřízeného stanovami její předseda. O každém jednání představenstva musí představenstvo
kontrolní komisi předem informovat.
5. Kontrolní komise má 7 členů. Kontrolní komise volí svého předsedu a jednoho
místopředsedu. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
6. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem; 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.

7. Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Člen kontrolní komise
představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným
předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen
kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
8. Člen kontrolní komise informuje předem družstvo o okolnostech uvedených v odstavci
7. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena kontrolní komise na některou
z těchto okolností výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen kontrolní komise na
ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen kontrolní komise činnost, které se zákaz
týká, zakázanou nemá.
9. Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.
Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise, s právním nástupcem, stává
se členem kontrolní komise její právní nástupce.
10. V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší
členská schůze nového člena kontrolní komise. Kontrolní komise, počet jejíchž členů
neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Stanovy
mohou také určit volbu náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena kontrolní
komise podle stanoveného pořadí.
11. Kontrolní komise se schází podle potřeby.
D. Společná ustanovení
1. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pět let. Funkční období členů
voleného orgánu končí všem jeho členům stejně.
2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Do představenstva a kontrolní komise
družstva mohou být voleni všichni členové družstva. Za člena představenstva však může
být zvolen pouze člen, který je členem družstva minimálně tři roky a je vlastníkem alespoň
jednoho hektaru zemědělské půdy a tuto půdu družstvu propachtoval. Je-li členem voleného
orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
3. Členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně.
4. Členové představenstva a kontrolní komise musí zachovávat mlčení o všech skutečnostech
týkajících se družstva nebo jeho členů nebo jeho dceřiných společností, se kterými se
seznámili při výkonu své činnosti.
5. Člena představenstva a kontrolní komise se přijetím funkce zavazuje, že ji bude vykonávat
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale,
kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při
jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
6. Odstoupí-li člen představenstva nebo kontrolní komise ze své funkce prohlášením došlým
právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.
7. Jestliže se jedná o záležitostech družstva, které se dotýkají zájmů člena orgánu, jeho
manžela, rodičů, dětí, sourozenců, nebo osoby, kterou zastupuje, pak se nesmí příslušný
člen zúčastnit jednání a hlasování. Před rozhodnutím má však nárok na vyjádření.
8. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží při jednání těchto orgánů
1 hlas. Hlasuje se veřejně. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání
tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při
jeho neúčasti hlasoval.
9. Pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise se vyžadují: řádné svolání,
přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných

členů s usnesením. Usnesení orgánů se číslují průběžně pořadově s údajem roku, ve kterém
byly přijaty.

Článek X.
Komise družstva
Představenstvo družstva může podle potřeby zřídit komise družstva. Jmenování členů těchto
komisí včetně jmenování jejich předsedy a stanovení jejich úkolů provádí představenstvo.
Komise mají pouze poradní charakter a jsou odpovědny představenstvu.
Článek XI.
Roční účetní závěrka
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
2. Spolu s účetní závěrkou je představenstvo povinno navrhnout členské schůzi rozdělení a
užití zisku, příp. způsob úhrady ztráty.
3. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na použití zisku a ztrát k
nahlédnutí týden před konáním členské schůze.
Článek XII.
Výroční zpráva o hospodaření
Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která musí
obsahovat přehled činností v uplynulém roce a předpoklady dalšího podnikání a činnosti
družstva. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s účetní závěrkou k projednání
členské schůzi.
Článek XIII.
Použití zisku a úhrada ztráty
1. Družstvo je založeno za účelem podnikání. Na použití případného zisku se usnáší členská
schůze při projednání roční účetní závěrky.
2. Zisk určený členskou schůzí k rozdělení mezi členy družstva se rozděluje podle poměru
splaceného členského vkladu členem družstva ke splaceným členským vkladům všech
členů družstva. Pokud členství nebo majetková účast v rozhodném roce netrvaly po celý
rok, náleží členovi poměrná část podílu na zisku podle trvání členství v takovém roce.
3. Případná ztráta se uhrazuje z rezervního fondu a jiných fondů určených členskou schůzí
Článek XIV.
Fondy družstva
1. Družstvo zřizuje rezervní fond.
2. Do rezervního fondu se převádí část členského vkladu ve výši 10% a dále prostředky podle
rozhodnutí členské schůze při schvalování roční účetní závěrky.
3. Dosavadní nedělitelný fond družstva se převádí do rezervního fondu.
4. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.

5. Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů.

Článek XV.
Ustanovení závěrečná
1. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý
pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům. Informační deska se zpřístupní členům
družstva prostřednictvím internetových stránek.
2. Stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne 25.6.2020

