Úplné znění stanov

družstva VIAMILK CZ družstvo se sídlem Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ 500 03, IČ 64259 439,
zapsaného obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle Dr vložce číslo 337,
vyhotovené v souvislosti se změnami přijatými členskou schůzí, konanou dne 24. 06. 2021.

STANOVY
VIAMILK CZ družstvo
VIAMILK CZ družstvo, se sídlem v Hradci Králové, Zemědělská 897, 500 03 Hradec Králové (dále jen družstvo),
je z podnětu producentů v odvětví zemědělství vytvořené společenství neuzavřeného počtu právnických a
fyzických osob z odvětví zemědělství, za účelem soustředění nabídky a vzájemné podpory svých členů při
uvádění výrobků na trh v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa. Družstvo se
řídí zásadami prospěchu svých členů bez rozdílu formy podnikání. Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů jako
celku.

Čl. 1
Obchodní jméno a sídlo družstva
1. Obchodní firma: VIAMILK CZ družstvo
2. Sídlo družstva: Hradec Králové, Zemědělská 897, PSČ: 500 03
dále jen " družstvo ".
3. S tímto družstvem jako družstvem nástupnickým bylo sloučeno zanikající družstvo Družstvo MLÉKO CZ
se sídlem v Lomnici nad Popelkou, K Urnovému háji 1276, PSČ 512 51, IČ 28789164.
Čl. 2
Majetkové poměry družstva
1. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
Členové neručí za závazky družstva.
2. Obchodní majetek družstva tvoří souhrn majetkových hodnot, věcí, pohledávek a jiných práv a penězi
ocenitelných jiných hodnot, který je určen k podnikání družstva.
3. Obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých v souvislosti s podnikáním tvoří čisté obchodní jmění
družstva.
4. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů členů družstva.
5. Splacené členské vklady jsou majetkem družstva. Družstvo je eviduje v seznamu členů družstva.

Čl. 3
Trvání družstva
1. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.
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Čl. 4
Předmět podnikání
1. Předmětem podnikání a činnosti družstva je:
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Distribuce pohonných hmot
- Soustředění nabídky a uvádění produktů v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví hovězího
a telecího masa, vyprodukových členy, na trh.
- Podpora a poskytování poradenství a technické pomoci v pěstitelských a chovatelských postupech,
poradenství v technologii produkce šetrné k životnímu prostředí a v nastolení dobrých životních
podmínek zvířat, včetně nakládání s vedlejšími produkty pro zachování a podporu biologické
rozmanitosti
- Služby pro členy za podmínek přijatých usnesením členské schůze a těmito stanovami
Čl. 4a
Vzájemná podpora členů
1. Družstvo v rámci své činnosti a činnosti svých členů působí v oblasti optimalizace jakosti, množství,
produkčních nákladů a stabilizace cen producentů, zejména v odvětví mléka a mléčných výrobků a
v odvětví hovězího a telecího masa a realizuje v rámci předmětu činnosti koncentraci nabídky a
uvádění produktů na trh, zejména vyprodukovaných jejími členy.
2. Družstvo v rámci své činnosti a činnosti svých členů poskytuje lidskou, materiální a technickou podporu
pro soustředění nabídky v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa.
3. Družstvo v rámci své činnosti přijímá společná pravidla ohledně podávání zpráv o produkci, produkci
samotné, uvádění produktů na trh a ochrany životního prostředí

Čl. 5
Členský vklad
1. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.
2. Základní členský vklad činí 1 000,- Kč, je splatný při podání členské přihlášky a je nevratný.
3. Další členský vklad při vstupu do družstva činí u jednoho člena obchodujícího se syrovým kravským
mlékem 100,- Kč slovy jedno sto korun za každých i započatých 25 000 litrů předpokládané roční tržní
produkce mléka. Další členský vklad u přistupujících členů, obchodujících také s hovězím a telecím
masem (jatečnými zvířaty) nebo rostlinnými komoditami, činí 20,- Kč za každou 1 tunu kupní smlouvou
zajištěného množství hovězího a telecího masa (jatečných zvířat), nebo 1,- Kč za každou 1 tunu
smluvně zajištěného množství jeho tržní produkce obilovin. Na další členský vklad uzavře družstvo se
členem písemnou smlouvu, obsahující údaje o výši peněžitého vkladu, způsobu jeho vyčíslení a lhůtou
pro jeho uhrazení. Další členský vklad musí být splacen do 30ti dnů ode dne schválení za člena družstva
a je nevratný. V případě, že nebude uhrazen, členství nevzniká a základní členský vklad propadá ve
prospěch družstva.
4. Další členský vklad může být na základě žádosti člena a po schválení představenstvem dodatečně
zvýšen za podmínky, že došlo nebo dojde k navýšení smluvních dodávek zemědělských komodit,
uvedených v Čl.5. v odst.3, od člena pro družstvo. Toto zvýšení je možné pouze o rozdíl smluvního
navýšení dodávek, přepočteného na další členský vklad dle Stanov, avšak nejdříve po roce od
posledního splacení dalšího členského vkladu.
5. V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o povinnosti k dalšímu členskému vkladu.
V takovém případě družstvo s členem družstva uzavře písemnou smlouvu o převzetí povinnosti
k dalšímu členskému vkladu.
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6. Členské vklady se skládají i vypořádávají vždy v penězích.

Čl. 6
Vznik členství
1. Členy družstva mohou být právnické i fyzické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě a prodávající
svoji produkci družstvu nebo jeho prostřednictvím.
2. Podmínkou vzniku členství je splacení členského vkladu dle Čl. 5 těchto Stanov. Další podmínkou vzniku
a trvání členství je povinnost člena uzavřít s družstvem kupní smlouvu na prodej 100% tržní produkce
syrového kravského mléka mimo přímý prodej nebo 90% tržní produkce hovězího a telecího masa
mimo přímý prodej.
3. Pro vznik členství je nutná písemná přihláška, která obsahuje:
- u fyzické osoby: jméno žadatele, bydliště, rodného čísla, předmětu a sídla podnikání, IČ, DIČ,
bankovní spojení a číslo datové schránky je-li zřízena;
- u právnické osoby: obchodní firmu, sídlo, statutární zástupci, IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo
datové schránky.
Žadatel musí v přihlášce uvést, že jsou mu známé Stanovy, podmínky pro členství a že se jim podřizuje
včetně úhrady členského vkladu a není členem jiné organizace producentů v odvětví mléka a mléčných
výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa.
4. O přijetí žadatele o členství rozhoduje představenstvo.
5. Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu členství vzniká:
při založení družstva podanou členskou přihláškou na ustavující členské schůzi;
za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky schválené
představenstvem;
převodem členství dnem jeho schválení představenstvem, za podmínek odst. 8 tohoto článku s
těmito výjimkami;
při úmrtí člena - fyzické osoby - se převádí členství podle čl. 11 Stanov;
zánikem člena - právnické osoby se převádí členství na jejího právního nástupce podle čl. 12
Stanov.
6. Přijetím za člena družstva vzniká členovi v družstvu družstevní podíl.
7. Součástí členství není pracovní vztah ke družstvu.
8. Smlouva o převodu členství musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí uvést, že souhlasí s
podmínkami převodu členství a Stanovami družstva. Podpisy musí být úředně ověřeny. Účinky
převodu členství nastávají dnem schválení smlouvy o převodu členství představenstvem.
9. Žadatel o členství odmítnutý představenstvem má právo odvolání ke členské schůzi.
10. Družstvo vede seznam členů.

Čl. 7
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká způsoby uvedenými v zákoně.
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Čl. 8
Písemná dohoda
1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem, ne však dříve než
jeden rok po vzniku členství.
2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena v ní musí být uvedeny
důvody, pro které dochází ke skončení členství. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá
družstvo členovi.
3. Dohodu o skončení členství uzavírá se členem za družstvo předseda představenstva po jejím
schválení představenstvem.
Čl. 9
Vystoupení
1. Člen může z družstva vystoupit, ne však dříve, než jeden rok po vzniku členství, na základě písemné
odhlášky doručené nejpozději do 30. 6. kalendářního roku z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení
důvodu. Členství zaniká uplynutím výpovědní doby šesti měsíců. Tato doba začíná plynout dnem 1. 7.
kalendářního roku, členství zaniká jejím uplynutím k 31. 12. toho kterého kalendářního roku,
nedohodnou-li se družstvo a člen družstva písemně jinak.
2. Odhláška může být odvolána jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.
Čl. 10
Vyloučení
1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena:
a) porušil-li opětovně přes výstrahu své členské povinnosti určené těmito Stanovami nebo
zákonem nebo podmínku vzniku a trvání členství uvedené v Čl. 6 bodě 2 Stanov
nebo
b) byl-li člen družstva pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu
nebo jeho členu.
c) porušil-li pravidla, přijatá družstvem, o podávání zpráv o produkci, produkci samotné, uvádění
produktů na trh a ochrany životního prostředí
d) obchoduje-li produkci mléka mléčných výrobků a hovězího a telecího masa jinému členu
družstva s vyjímkou krmivářských účelů a limitu přímého prodeje, nákazové a karanténní
situace, technické výluky a situací vyšší moci
e) neposkytuje informace ke statistickým účelům
f) stane se za trvání členství členem jiné organizace producentů v odvětví mléka, mléčných
výrobků a v odvětví hovězího a telecího masa.
2. Je - li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1, písm. b) předmětem šetření
jiného orgánu, počíná lhůta dvou měsíců podle odst. 2 dnem, kdy se družstvo dovědělo o výsledku
tohoto šetření.
3. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být
dodatečně měněn, členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení
členovi.
4. Vyloučený člen má povinnost vypořádat své závazky vzniklé před vyloučením z porušení povinností
člena ve smyslu Čl. 25 Stanov.
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Čl. 11
Úmrtí člena
1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Členská práva a povinnosti, jakož i členský vklad jsou
předmětem dědictví. Dědic může požádat družstvo o členství do 1 měsíce od ukončení řízení dědictví.
Ve všech případech je členství dědice podmíněno souhlasem představenstva.
2. V případě, že dědicové své právo vzniku členství v družstvu nevyužijí, nebo žádost o členství nebude
schválena představenstvem, je družstvo povinné se s nimi vypořádat.

Čl. 12
Zánik právnické osoby
1. V případě vstupu člena právnické osoby do likvidace nebo prohlášením konkurzu na majetek člena
právnickou osobu dochází k zániku členství ještě před zánikem člena právnické osoby.
Vypořádací podíl se stane součástí likvidovaného majetku či konkursní podstaty a bude použit k úhradě
závazků zrušené právnické osoby.
2. Zaniká-li člen – právnická osoba jiným způsobem, potom její členství v družstvu zaniká až okamžikem
výmazu této právnické osoby z příslušného obchodního rejstříku. Má-li právnická osoba právního
nástupce, vstupuje nástupce do jejích dosavadních členských práv a povinností a stává se členem
družstva místo ní.
Čl. 13
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Koeficient pro výpočet vypořádacího podílu se určí poměrem, kde v čitateli je součet splacených
členských vkladů dosavadního člena násobených počtem ukončených roků členství, které se k výši
každého jeho vkladu váží a ve jmenovateli bude souhrn splacených členských vkladů všech členů
násobených ukončenými roky jejich členství, které se k jednotlivým jejich vkladům váží.
3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu podle účetní závěrky k 31.12. roku
v němž členství zaniklo, po následném schválení rozdělení hospodářského výsledku členskou schůzí.
Vypořádací podíl člena se vypočítá tak, že výpočtová základna, kterou je výše redukovaného kapitálu,
se vynásobí koeficientem zjištěným dle odstavce 2. tohoto článku. Pokud členství zaniká vyloučením
člena, výpočtovou základnou pro výpočet vypořádacího podílu je 10 % výše redukovaného kapitálu.
Redukovaný kapitál je vlastní kapitál snížený o základní kapitál a o prostředky v dalších fondech
zřízených dle Stanov družstva (Rezervní odbytový fond) a členské vklady členů s kratším než ročním
členstvím před datem, ke kterému byla sestavena účetní závěrka.
4. Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději do 2 let ode dne zániku členství. Nárok na podíl zisku
vzniká jen za období trvání členství.
5. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích.

Čl. 14
Fondy družstva
1. Družstvo má zřízen Rezervní odbytový fond, který je tvořen přídělem ze zisku ve výši určené členskou
schůzí. O použití Rezervního odbytového fondu rozhoduje na návrh představenstva družstva členská
schůze.
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2. Družstvo má zřízen Rezervní investiční fond. O tvorbě a použití Rezervního investičního fondu
rozhoduje na návrh představenstva družstva členská schůze.
3. Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů.

Čl. 15
Podíl na zisku
1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání roční účetní
závěrky.
2. Podíl člena na zisku schváleném členskou schůzí k rozdělení mezi členy se určí podle obratu
realizovaného prostřednictvím družstva v roce, za který se zisk rozděluje.
Obratem realizovaným prostřednictvím družstva se rozumí:
částky bez DPH za komodity a služby určené k obchodování odebrané od členů a účtované na
vrub nákladů družstva (sk. 501, 502, 504, 518)
+
částky bez DPH za komodity a služby odebrané členy účtované ve prospěch výnosů družstva
(sk. 601, 602 + 604).
Součet obratů všech členů družstva na vstupu (náklady) a výstupu (výnosy) jsou výpočtovou základnou,
dodávky každého jednotlivého člena družstva na vstupu a výstupu poměřené k této výpočtové
základně pak dají % podíl, jakým se daný člen družstva bude podílet na rozdělení zisku.

Čl. 16
Základní práva členů
1. Člen družstva má tato základní práva:
- podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených orgánů;
- volit a být volen do orgánů družstva;
- předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a
být o jejich vyřízení informovaní;
- podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům;
- na podíl ze zisku;
- při zániku členství na vypořádací podíl;
- na zajištění prodeje mléka, jatečných zvířat a rostlinných komodit v množství podle uzavřené
- smlouvy a na nákup komodit na vstupech do zemědělské výroby;
- označovat navenek sebe za člena Organizace producentů.
2. Družstvo může rozšířit práva členů dle usnesení členské schůze.

Čl. 17
Základní povinnosti členů
1. Člen má tyto základní povinnosti:
- dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů družstva;
- splatit členský vklad;
- prodávat veškerou tržní produkci kravského mléka družstvu nebo nejméně 90% své tržní produkce
hovězího a telecího masa (jatečných zvířat) nebo 70% své tržní rostlinné produkce mimo přímého
prodeje;
- dodržovat kvalitu výrobků podle příslušných předpisů a norem;
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-

podávat zprávy o produkci, produkci samotné, uvádění produktů na trh;
dodržovat pravidla, přijatá družstvem, jako organizaci producentů, ohledně ochrany životního
prostředí

2. Družstvo může rozšířit povinnosti členů dle usnesení členské schůze.

Čl. 18
Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou:
- členská schůze
- představenstvo
- kontrolní komise
2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob,
které jsou členy družstva.
3. Je - li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, která za ni bude jednat v
orgánu družstva, pokud nejedná přímo statutární zástupce.
4. Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich řádné
svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

Čl. 19
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze), kterou svolává
představenstvo.
2. Členská schůze se schází nejméně 1x za kalendářní rok. Svolání členské schůze musí být členům
oznámeno písemně, a to nejméně 15 (patnáct) dní před termínem. Členům lze doručovat
prostřednictvím elektronických prostředků na elektronickou adresu, kterou člen písemně sdělí
družstvu, jestliže člen o doručení písemnosti tímto způsobem požádal nebo s ním vyslovil souhlas.
3. Do působnosti členské schůze patří:
a) měnit Stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
c) schvalovat roční účetní závěrku a pravidla hospodaření na další rok,
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o dalších členských vkladech a jejich výši,
f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
h) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva,
i) schvaluje volební řád družstva,
j) schvaluje účast družstva ve sdružení organizací producentů,
k) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise,
l) schvaluje celkovou výši odměn představenstva a kontrolní komise.
4. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, které si
výslovně vyhradí usnesením.
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5. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva, majících
většinu všech hlasů.
6. Není - li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi do tří
týdnů od termínu oznámeného na písemné pozvánce konání členské schůze původně svolané.
Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou odeslanou do 15 dnů od konání původní
členské schůze, nejpozději však nejméně 10 dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní
členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se, i když není přítomna
nadpoloviční většina hlasů všech členů.
7. Při hlasování má každý člen družstva jeden hlas za každých započatých 1.000,- Kč (jeden tisíc korun
českých) součtu základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. V případě hlasování o změně
Stanov, o zrušení družstva s likvidací, o přeměně družstva, o smlouvě, na jejímž základě dochází
k převodu podniku nebo jeho části, ke smlouvě o nájmu podniku nebo jeho části, ke smlouvě zřizující
zástavní právo k podniku nebo jeho části a o jiných významných majetkových dispozicích má každý člen
pouze jeden hlas.
8. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi
zastupovala. Jeden zástupce může zastupovat nejvýše 3 členy družstva.
9. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
e) v zákonem stanovených případech musí mít zápis z členské schůze formu notářského zápisu.
10. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, předložené plné moci, pozvánka na ni a zprávy, které
byly předloženy k projednaným bodům.
11. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Čl. 20
Představenstvo
1. Představenstvo má jedenáct (11) členů. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a
místopředsedu představenstva. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva
v době jeho nepřítomnosti.
2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
3. Členem představenstva může být jen člen družstva. Je-li členem představenstva právnická osoba,
vykonává práva a povinnosti spojené s jejím členstvím v představenstvu družstva fyzická osoba, která
je k tomu zmocněna, plná moc musí mít písemnou formu. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky,
jako kdyby byl členem představenstva družstva osobně, kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další
plnou moc za tímto účelem třetí osobě.
4. Člen představenstva nesmí udělit plnou moc k vykonávání práv a povinností spojených s jeho členstvím
v představenstvu třetí osobě.
5. Za představenstvo jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který
činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva, z nichž
jeden je předseda nebo místopředseda.
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6. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou
vyhrazeny jiným orgánům družstva. Představenstvo je zejména povinno:
- svolávat členské schůze a plnit jejích usnesení,
- usnášet se o vylučování a přijímání členů, převodech členských vkladů a ukončení členství
dohodou,
- rozhodovat o zásadách a cílech obchodní činnosti,
- předkládat členské schůzi návrhy na rozhodnutí ve všech bodech její pravomoci,
- předkládat členské schůzi návrhy kandidátů do orgánů družstva a připravit volby v termínech
dle Stanov,
- ohlašovat k zápisu všechny změny do obchodního rejstříku,
- podávat žádosti a návrhy o uznání za organizaci producentů a sdružení organizace producentů
vyžadovaných k registraci právními předpisy,
- rozhodovat o stanovení náhrady škody a pokut při dodržení ustanovení Čl. 25 Stanov,
- schvalovat organizační a pracovní řád družstva,
- jmenovat a odvolávat ředitele družstva, vymezit jeho působnost v manažerské smlouvě,
stanovit mu plat a odměny, stanovit uhrazovací povinnost při vzniku ztráty a rozhodovat o
jejím uplatnění
- přijímat společná pravidla ohledně podávání zpráv o produkci, produkci samotné, zvádění
produktů na trh a ochrany životního prostředí, jakož i oznámení Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu na jeho formulářích dle příslušných nařízení.
7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně 1 x za dva měsíce. Musí se sejít do 10 dnů od
doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
8. K výkonu běžné činnosti může představenstvo zřídit funkci ředitele družstva jako vedoucího pracovníka
družstva. Ředitel je oprávněn k jednání jménem družstva v pracovněprávních záležitostech a navenek
na základě zmocnění, jehož rozsah stanoví představenstvo družstva.
9. Členové představenstva mají k výkonu své činnosti uzavřenu s družstvem smlouvu o výkonu funkce.

Čl. 21
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má šest (6) členů. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
2. Členem kontrolní komise nemůže být ředitel družstva ani ekonom družstva.
3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho
členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
4. Kontrolní komise dbá na dodržování Stanov družstva všemi členy.
5. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty
družstva.
6. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy.
7. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
8. Jednání kontrolní komise svolává a činnost kontrolní komise řídí předseda kontrolní komise.
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9. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv 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 k řediteli.
10. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají
oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
11. Členové kontrolní komise mají k výkonu své činnosti uzavřenu s družstvem smlouvu o výkonu funkce.

Čl. 22
Společná ustanovení o členství a jednání v orgánech družstva
1. Funkční období členů orgánů družstva je tříleté.
2. Členové družstva mohou být voleni opětovně.
3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
4. V případě rovnosti hlasů při hlasování představenstva družstva rozhoduje hlas předsedy
představenstva.
5. V případě rovnosti
kontrolní komise.

hlasů

při

hlasování

kontrolní

komise

rozhoduje

hlas

předsedy

6. Člen představenstva nebo člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. Je však povinen
oznámit to orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl
projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení na svém nejbližším
zasedání poté, kdy mu bylo doručeno prohlášení člena orgánu o odstoupení z funkce, nejdéle však do
tří měsíců ode dne doručení prohlášení o odstoupení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení
pokládá za projednané.
7. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí
výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán družstva na
její žádost jiný okamžik zániku funkce.
8. Jestliže člen představenstva nebo kontrolní komise zemře, zanikne, odstoupí z funkce, je odvolán nebo
jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán družstva do tří měsíců zvolit nového člena.
Kontrolní komise, jejíž počet členů zvolených členskou schůzí neklesl pod polovinu, může jmenovat
náhradní členy do příštího konání členské schůze. Představenstvo, jehož počet členů zvolených
členskou schůzí neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího konání členské
schůze.
9. Pro členy orgánů neplatí zákaz konkurence, nesmí však svým jednáním způsobit v družstvu škodu, za
kterou nese člen orgánu plnou odpovědnost.
Čl. 23
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi
1. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas.
2. Představenstvo a kontrolní komise jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich
členů a k přijetí usnesení je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů.
Stránka 10 z 13

3. K usnesení představenstva o jmenování náhradního člena představenstva do příštího zasedání členské
schůze je třeba tří pětinová většina přítomných členů představenstva.

Čl. 24
Prokura
1. Prokuru uděluje a odvolává představenstvo. Prokuru nad zákonný rozsah (zcizování a zatěžování
nemovitostí) uděluje a odvolává členská schůze.
2. Prokurou zmocňuje družstvo prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu
družstva. Prokurista je zástupcem družstva jednajícím za družstvo v rámci úkonů týkajících se provozu
družstva. Prokuru lze udělit jen fyzické osobě.
3. Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě družstva připojí dodatek označující prokuru (prokurista
nebo per procuram) a svůj podpis.
4. Udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku.
Čl. 25
Odpovědnost za škodu a nároky družstva
1. Členové družstva odpovídají družstvu za škodu způsobenou porušením povinností člena v plné výši.
2. Nároky družstva z odpovědnosti členů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči členům
představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise, prostřednictvím jí určeného člena. Vůči
členům kontrolní komise uplatňuje své nároky členská schůze, prostřednictvím určeného člena.
3. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské schůze.
Členská schůze schvaluje i narovnání v této věci.
Čl. 26
Informační deska
1. Družstvo má zřízenu ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná v pracovní den v
běžnou pracovní dobu všem členům družstva.
2. Informační deska je zpřístupněna členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva.
Čl. 27
Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
2. Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě
způsob úhrady ztrát.
3. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí.
4. Družstvo je povinno vypracovat za každý rok výroční zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje
přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i další
skutečnosti určené Stanovami.
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5. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.
6. Výroční zpráva a roční účetní závěrka se zveřejňuje na informační desce družstva.

Čl. 28
Zrušení a likvidace družstva
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se ruší:
- usnesením členské schůze,
- prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
- rozhodnutím soudu.
3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem.
4. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení právního
nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská schůze
určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy
jednotlivých členů.
5. Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na 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 družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj přešlo
jmění družstva.
6. Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo nově
vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku.
7. Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění zanikajícího družstva a členství přecházejí na nástupnické
družstvo ke dni výmazu zanikajícího družstva z obchodního rejstříku.
8. Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, kdy tato
družstva byla zapsána do obchodního rejstříku.
9. Pokud z rozhodnutí členské schůze nevyplývá něco jiného, účastní se člen družstva na podnikání
nástupnického družstva členským vkladem ve výši, jež by odpovídala jeho nároku na likvidačním
zůstatku v případě, že by družstvo likvidovalo.
10. Soud může před rozhodnutím o zrušení družstva Stanovit lhůtu k odstranění důvodu, pro který bylo
zrušení navrženo.
11. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátoři jsou jmenováni členskou
schůzí.
12. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení,
který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu
družstva.
13. Likvidační zůstatek po vypořádání všech věřitelů družstva se rozdělí tak, že se členům vyplatí splacená
část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni
zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí členům podle
rozsahu, v jakém se podílejí na základním jmění družstva.
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14. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří 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 tří měsíců anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí
být likvidační zůstatek rozdělen.

Čl. 29
Ustanovení závěrečná
1. Tyto Stanovy v plném rozsahu nahrazují Stanovy schválené ustavující schůzí družstva
dne 30. června 1994 v duchu všech následných úprav a změn.
2. Vztahy těmito Stanovami neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve
znění pozdějších předpisů.
3. Tyto Stanovy schválila členská schůze družstva dne 24. června 2021.
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