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KLAS – družstvo Starovičky 

 

STANOVY  
přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích) – dále v textu jen „ZOK“ 

 

Znění stanov schválené usnesením členské schůze družstva, konané dne 03.12.2015 ve 

Starovičkách, účinnost ke dni … .12.2015 

 

 

 

Článek I. 

Základní ustanovení  

1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu fyzických osob, které je založeno za účelem 

podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních a dalších potřeb svých členů. 

2. Družstvo je obchodní korporací. 

3. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za 

porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

4. Právní poměry družstva se řídí těmito stanovami a právním řádem České republiky. 

 

Článek II. 

Firma a sídlo družstva 

1. Obchodní firma: KLAS – družstvo Starovičky. 

2. Sídlo: Starovičky 344, PSČ: 693 01. 

3. Identifikační číslo osoby: 49434632. 

Dále v textu jen „družstvo“. 

 

Článek III. 

Předmět činnosti 

1. Předmětem podnikání družstva je: 
a) zemědělská výroba; 

b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon); 

c) opravy silničních vozidel; 

d) pokrývačství, tesařství; 

e) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami 

o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat 

nebo věcí;  

f) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 

2. Předmětem činnosti družstva v oblasti jeho sociálních funkcí je: 
a) péče o členy nemocné, v důchodovém věku a o členy se sníženou pracovní schopností; 

b) péče o děti členů družstva; 

c) zlepšení důchodové a materiální situace členů družstva; 

d) péče o zdravé pracovní a životní podmínky členů družstva; 

e) vzdělávací, kulturní a tělovýchovná činnost členů družstva, ať již vlastní nebo 

zprostředkovaná. 

3. Při plnění těchto svých funkcí vychází družstvo ze svých, především ekonomických, 

možností. 
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Článek IV. 

Majetek a základní kapitál družstva 

1. Majetek družstva tvoří souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a 

penězi ocenitelných hodnot), které patří družstvu a slouží nebo jsou určeny, aby sloužily 

družstvu k zabezpečení všech jeho funkcí. 

2. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních členských vkladů jeho členů. 

3. Základní kapitál družstva činí 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých.  

 

Článek V. 

Zdroj majetku družstva 

1. Zdrojem majetku družstva jsou: 

a) členské vklady členů družstva; 

b) zdroje z vlastní podnikatelské činnosti družstva; 

c) ostatní zdroje. 

2. Družstvo je povinno hospodařit se svým majetkem i s majetkem jiných osob, pokud jej má 

v užívání, s péčí řádného hospodáře. 

 

Článek VI. 

Členský vklad 

1. Členský vklad v družstvu představuje majetkovou (kapitálovou) účast člena družstva 

v družstvu. Jeho základem je základní členský vklad, jehož složení je předpokladem 

členství v družstvu. Kromě základního členského vkladu může člen družstva do družstva 

vložit další členský vklad. 

2. Základní členský vklad činí 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Část 

členského vkladu ve výši 500,- Kč, slovy: pět set korun českých, musí jako vstupní 

vklad složit uchazeč o členství před rozhodnutím o jeho přijetí za člena družstva. 
Zbývající část základního vkladu je člen družstva povinen zaplatit na účet družstva 

nejpozději do třetího měsíce od vzniku členství. Vyžaduje-li to potřeba uhradit ztrátu 

družstva, jsou členové družstva, kteří dosud nezaplatili celý základní členský vklad, 

povinni zaplatit jeho chybějící část před uplynutím výše uvedené lhůty, a to ve lhůtě 

stanovené představenstvem. 

3. Výše členského vkladu člena družstva není omezena. Člen družstva jej může zvyšovat 

buď složením libovolné částky v hotovosti, nebo formou věcného plnění. Ke zvýšení 

členského vkladu lze použít i plnění, které by mělo družstvo za určitý kalendářní rok 

poskytnout členovi družstva jako jeho podíl na zisku.  

4. Za trvání členství v družstvu nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to 

neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. 

5. Za trvání členství v družstvu může člen družstva hodnotu svého dalšího členského vkladu 

snižovat jen formou převodu jeho části na jiného člena družstva. Tento převod je možný 

jen se souhlasem představenstva.  

6. Členové družstva mohou svou povinnost složit do družstva členský vklad splnit i formou 

věcného plnění. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného 

právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad schválí před 

jeho vložením členská schůze. 

7. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem družstva 

písemnou smlouvu, která musí splňovat náležitosti stanovené zákonem. 

 

Článek VII. 

Ručení za závazky družstva a uhrazovací povinnost 

1. Členové družstva neručí za závazky družstva. 

2. V případě ztráty družstva jsou členové družstva povinni přispět na úhradu této ztráty. Výši 

tohoto příspěvku připadajícího na jednoho člena stanoví představenstvo tak, že celkovou 
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výši ztráty podělí počtem členů družstva. Maximální částka, kterou se člen družstva podílí 

na úhradě ztráty družstva, však nesmí překročit 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun 

českých. 

3. Člen družstva se může rozhodnout, zda úhradu provede tím, že na něj připadající částku 

zaplatí na účet družstva, anebo zda požádá družstvo, aby mu o tuto částku snížilo jeho 

další členský vklad v družstvu. Druhý z uvedených způsobů úhrady nemůže člen družstva 

použít, jestliže by po odečtení příslušné částky měla hodnota jeho členského vkladu 

poklesnout pod hodnotu základního členského vkladu. 

4. Způsob úhrady ztráty družstva, uvedený v předchozím odstavci, družstvo použije až 

teprve tehdy, co k úhradě této ztráty nepostačují prostředky rezervního fondu. 

 

Článek VIII. 

Způsob rozdělení zisku družstva 

1. O rozdělení zisku družstva rozhoduje na návrh představenstva členská schůze. Součástí 

tohoto rozhodnutí je i určení části zisku připadajícího na rozdělení mezi členy družstva. 

Toto rozhodnutí činí členská schůze usnesením v souvislosti se schválením účetní 

uzávěrky družstva. 

2. Podíl člena družstva na zisku je určen výší jeho členského vkladu.  

3. Členská schůze se může usnést i na tom, že se zisk družstva v určitém roce mezi členy 

družstva rozdělovat nebude.  

4. Členovi družstva, který byl z družstva vyloučen, nárok na podíl na zisku za rok, v němž 

mu členství vyloučením zaniklo, nevzniká. 

 

Článek IX. 

Fondy družstva 

1. Družstvo zřídilo tyto fondy: 

a) nedělitelný fond; 

b) rezervní fond; 

c) fond členských vkladů. 

2. Družstvo zřídilo nedělitelný fond ve výši jedné desetiny zapisovaného základního 

kapitálu.  

3. Družstvo zřídilo rezervní fond vytvořený ze zisku běžného účetního období po zdanění 

nebo převodem z ostatních kapitálových fondů na základě rozhodnutí představenstva. 

Rezervní fond je určen na úhradu ztrát nebo na úhradu ztrát minulých let. 

4. Družstvo zřídilo fond členských vkladů ve výši souhrnu všech základních vkladů členů 

družstva. Fond členských vkladů je určen pro výplatu vypořádacího podílu při zániku 

členství člena družstva v družstvu za doby trvání družstva. 

 

Článek X. 

Vznik členství v družstvu 

1. Členem družstva může být fyzická osoba. 

2. Fyzická osoba omezená ve svéprávnosti, pokud se její omezení vztahuje i na uzavírání 

členského vztahu, a osoba plně nesvéprávná, se může stát členem družstva, jen bude-li ji 

v právních jednáních směřujících ke vzniku členství zastupovat její zákonný zástupce. 

Tato osoba však nemůže být zvolena do orgánů družstva. 

3. Předpokladem ke vzniku členství v družstvu není pracovní vztah k družstvu. 

4. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: 

a) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena družstva nebo pozdějším dnem 

uvedeným v tomto rozhodnutí na základě dohody s uchazečem, která musí být 

uzavřena ještě před rozhodováním představenstva o přihlášce; 

b) převodem nebo přechodem družstevního podílu. 

5. Přihláška uchazeče o členství v družstvu musí být písemná a musí obsahovat: 
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a) označení, že jde o přihlášku do družstva, 

b) firmu družstva,  

c) jméno a bydliště uchazeče o členství; 

d) vymezení jeho družstevního podílu. 

Přihláška musí dále obsahovat dobrovolný a určitý projev vůle směřující ke vzniku 

členství v družstvu a nesmí obsahovat žádné podmínky podmiňující vznik členství. 

V opačném případě představenstvo přihlášku vrátí uchazeči o členství v družstvu bez 

jejího projednání. 

6. Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu 

členskému vkladu, a to alespoň ve výši vstupního vkladu. 

7. Představenstvo nemůže přijmout uchazeče za člena družstva, nemá-li doklad o tom, že 

složil základní členský vklad, a to alespoň ve výši vstupního vkladu. 

8. Představenstvo rozhodne o přijetí, resp. nepřijetí uchazeče, za člena družstva do 1 měsíce 

od doručení přihlášky družstvu. V případě, že uchazeč nebude přijat za člena družstva, 

vrátí družstvo základní členský vklad ve složené výši uchazeči o členství v družstvu do 1 

měsíce ode dne uplynutí lhůty k rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí uchazeče, za člena 

družstva. 

9. Představenstvo rozhodne o přijetí za člena družstva na základě přihlášky uchazeče o 

členství v družstvu. Rozhodnutí o přijetí za člena družstva musí mít náležitosti stanovené 

zákonem a musí být uchazeči o členství v družstvu doručeno písemnou formou. 

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

11. Člen družstva může převést družstevní podíl pouze na jiného člena družstva, a to pouze 

písemnou smlouvou doručenou představenstvu. 

12. Člen družstva může převést svůj družstevní podíl na jinou osobu, která není členem 

družstva a je svéprávná, a to pouze v případě, že družstevní podíl bude převáděn toliko 

mezi manželi, mezi rodičem a jeho dítětem, nebo mezi prarodičem a vnoučetem. Převod 

družstevního podílu na jinou fyzickou osobu v rozporu s tímto odstavcem stanov není 

připuštěn. 

13. K účinnosti písemné smlouvy o převodu družstevního podílu je třeba souhlasu 

představenstva. Členství v družstvu vzniká nabyvateli družstevního podílu dnem schválení 

dohody o převodu družstevního podílu představenstvem. Současně zaniká členství 

v družstvu převodci družstevního podílu. 

 

Článek XI. 

Členská práva a povinnosti 

1. Člen družstva má právo zejména: 

a) podílet se na řízení a kontrole družstva přímo na členské schůzi nebo prostřednictvím 

volených orgánů družstva; 

b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování 

členské schůze; 

c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami 

nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k předsedovi a být o jejich vyřízení 

informován do 30 dnů od jejich doručení družstvu; 

d) na informace týkající se družstva; 

e) volit a být volen do představenstva a kontrolní komise, pokud je svéprávný a splňuje-li 

další podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami; 

f) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům 

poskytuje; 

g) na podíl na zisku družstva, a to za podmínek stanovených příslušným orgánem 

družstva; 

h) na vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství za trvání družstva; 

i) nahlížet do seznamu členů družstva; 
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j) obdržet kopii zápisu z jednání členské schůze včetně jeho příloh a podkladů za úhradu 

účelně vynaložených nákladů spojených s pořízením kopie zápisu; 

k) při zániku družstva likvidací právo na podíl na likvidačním zůstatku, daný poměrem 

hodnoty jeho členského vkladu k hodnotě vkladů ostatních členů družstva. 

2. Člen družstva je povinen zejména:  

a) dodržovat právní předpisy, stanovy a plnit usnesení orgánů družstva; 

b) splatit základní členský vklad ve výši určené stanovami; 

c) propachtovat družstvu pozemky, které má ve svém vlastnictví, pokud je družstvo 

potřebuje, a to po dobu odpovídající této potřebě, nejdéle však na dobu trvání členství 

v družstvu; tutéž povinnost má člen družstva, jestliže takovýto majetek získá do svého 

výlučného vlastnictví kdykoliv později za trvání svého členství v družstvu; 

d) účastnit se osobně členské schůze družstva; 

e) podílet se na základě rozhodnutí členské schůze na úhradě ztráty družstva, a to 

způsobem určeným těmito stanovami; 

f) bezodkladně sdělit představenstvu vznik podstatných skutečností souvisejících 

s členstvím v družstvu. 

 

Článek XII. 

Důsledky neplnění členských povinností 

1. Členové družstva jsou povinni plnit své povinnosti vyplývající pro ně z právních předpisů 

a z platných usnesení orgánů družstva. 

2. Za závažné porušení členských povinností se považuje zejména prokazatelné způsobení 

škody družstvu členem družstva nebo jednání člena družstva proti zájmům družstva. 

3. Při porušení (neplnění) členských povinností může být člen: 

a) vyloučen z družstva za podmínek daných zákonem a těmito stanovami; 

b) odvolán z funkce v případě, že je členem orgánu družstva. 

 

Článek XIII. 

Zánik členství 

1. Členství v družstvu zaniká v souladu se zákonem a těmito stanovami takto: 

a) písemnou dohodou; 

b) vystoupením člena družstva; 

c) vyloučením člena družstva; 

d) převodem družstevního podílu; 

e) smrtí člena družstva; 

f) pokud tak stanoví zákon. 

 

Článek XIV. 

Zánik členství dohodou 

1. Dohoda o zániku členství musí být písemná a musí obsahovat určení dne, ke kterému má 

členství zaniknout. Tento den nemůže být určen se zpětnou platností. Důvody ukončení 

členství musí být v dohodě výslovně uvedeny, jestliže o to člen družstva výslovně požádá. 

2. Návrh na uzavření dohody může podat kterýkoliv z účastníků členského vztahu. Ze 

skutečnosti, že druhý účastník na návrh neodpověděl ve lhůtě, kterou mu určil 

předkladatel návrhu, nelze dovozovat, že dohoda byla uzavřena. Jestliže druhý účastník 

odpoví na návrh sice kladně, ale až po termínu, který v odpovědi určil předkladatel, stává 

se jeho odpověď novým návrhem a členství končí až tehdy, jestliže jej původní 

navrhovatel přijme. 

3. O uzavření dohody na straně družstva rozhoduje představenstvo. Podepisuje ji předseda 

spolu s dalším členem představenstva. 
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Článek XV. 

Zánik členství vystoupením 

1. Člen družstva může vystoupit na základě oznámení o vystoupení, a to z jakéhokoliv 

důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Oznámení o vystoupení musí být písemné. 

2. Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstva své 

vystoupení písemně oznámil družstvu. 

3. Člen družstva může vzít své oznámení o vystoupení zpět, jen pokud ještě nedošlo 

družstvu, poté již jen se souhlasem představenstva. 

 

Článek XVI. 

Zánik členství vyloučením 

1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena družstva: 

a) jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti; 

b) jestliže je pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo 

proti jinému členu družstva; 

c) nesložil-li ve stanovené lhůtě členský vklad; 

d) pozbyl-li během trvání svého členství v družstvu některý z dalších předpokladů vzniku 

členství stanovených zákonem nebo těmito stanovami; 

e) neplnil ani opětovně po výzvě a upozornění na možnost vyloučení svou povinnost 

propachtovat družstvu své pozemky; 

f) způsobil-li družstvu úmyslně škodu anebo způsobil-li družstvu škodu sice 

z nedbalosti, ale značného rozsahu; 

g) poškodil-li člen družstva svým chováním, slovními nebo písemnými projevy dobré 

jméno a dobrou pověst družstva; 

h) jestliže provozuje na úkor družstva a jeho majetku vlastní podnikatelskou činnost, či 

jinak vážně poškodil obchodní zájmy družstva. 

2. O vyloučení člena představenstva a člena kontrolní komise rozhoduje členská schůze. Pro 

určení příslušnosti členské schůze k rozhodnutí o vyloučení člena družstva je rozhodující 

skutečnost, zda v době, kdy má být o vyloučení rozhodováno, je člen dosud členem výše 

uvedeného orgánu družstva.  

3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha představenstva. Ve výstraze se uvede 

důvod jejího udělení a člen družstva se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s 

porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností 

odstranil v poskytnuté přiměřené lhůtě v trvání nejméně 30 dnů od doručení výstrahy. 

4. 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. 

5. Rozhodnutí představenstva o vyloučení musí mít písemnou formu a vylučovanému 

členovi družstva se doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena 

družstva uvedenou v seznamu členů družstva. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu 

vylučovaného člena družstva. 

6.  Proti rozhodnutí o vyloučení může člen družstva podat odůvodněné námitky k členské 

schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Nesouhlasí-li člen 

družstva s rozhodnutím členské schůze, která rozhodla o jeho vyloučení nebo potvrdila-li 

rozhodnutí představenstva, může vylučovaný člen družstva podat ve lhůtě 3 měsíců ode 

dne doručení rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 

Stejným způsobem může vylučovaný člen družstva postupovat, jestliže rozhodnutím 

členské schůze došlo k zamítnutí jeho námitek. Nebyla-li členská schůze, která 

projednávala jeho odvolání, řádně svolána, může toto své právo uplatnit do tří měsíců ode 

dne, kdy se člen družstva o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději do 1 

roku od přijetí rozhodnutí, jinak toto právo zaniká. 

7. Členství vylučovaného člena družstva zaniká marným uplynutím lhůty pro podání 
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námitek proti rozhodnutí o vyloučení, nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno 

rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení. 

 

Článek XVII. 

Zánik členství převodem družstevního podílu 

1. K zániku členství dosavadního člena družstva převodem družstevního podílu dochází 

v okamžiku, kdy nabude účinnosti dohoda o převodu družstevního podílu dle čl. X odst. 

11, 12 a 13 stanov. 

 

Článek XVIII. 

Zánik členství smrtí člena družstva 

1. V okamžiku smrti člena družstva zaniká i jeho členství v družstvu. Dědic, na kterého při 

vypořádání dědictví po zemřelém členovi družstva přejde družstevní podíl (jeho část), 

může požádat družstvo o přijetí za člena družstva. Žádost musí mít formu písemné 

přihlášky (čl. X odst. 5 a 8 a 9 stanov). O přijetí dědice družstevního podílu za člena 

družstva rozhoduje představenstvo. Na přijetí za člena družstva nemá dědic družstevního 

podílu nárok.  

2. V případě, že dědic získá nárok pouze na část družstevního podílu, může být přijat za člena 

družstva pouze v případě, že hodnota družstevního podílu dosahuje výše alespoň 

základního členského vkladu odpovídající svou výší alespoň vstupnímu vkladu. 

3. Zánikem členství smrtí člena družstva se družstevní podíl stává předmětem dědického 

řízení. Pokud se dědic družstevního podílu nestane členem družstva, postupuje družstvo při 

vypořádání s ním podle stanov. 

 

Článek XIX. 

Zánik členství zánikem družstva  

1. Členství v družstvu zaniká, pokud družstvo zaniká bez právního nástupce. 

 

Článek XX. 

Vypořádání a vypořádací podíl 

1. Dojde-li k zániku členství, provede družstvo vypořádání vzájemných práv a závazků 

včetně vypořádacího podílu.  

2. Vypořádací podíl činí 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. 

3. Vypořádání se provádí ve splátkách tak, že celý vypořádací podíl člena družstva musí být 

členu družstva vyplacen nejpozději do 2 let ode dne zániku členství, pokud družstvo 

s bývalým členem družstva nebo jeho právním nástupcem neuzavře jinou dohodu. 

4. Výši jednotlivých splátek na vypořádací podíl určí představenstvo se zřetelem na 

rozhodnutí členské schůze o rozdělení zisku družstva. Při souběhu více nároků na 

vypořádání vypořádacího podílu a při omezených prostředcích družstva uspokojí družstvo 

tyto nároky průběžně v poměru k velikosti zůstatkových hodnot vypořádacích podílů. 

5. Vypořádací podíl se uhrazuje, pokud se družstvo a bývalý člen družstva (resp. jeho právní 

nástupce) nedohodnou jinak, v penězích. Jestliže členský vklad spočíval zcela nebo zčásti 

v převodu vlastnického práva k nemovité věci na družstvo, může člen družstva žádat 

vypořádání vrácením této nemovité věci, a to v hodnotě, v jaké je evidována v majetku 

družstva v době zániku členství. Je-li hodnota vrácené nemovité věci větší, než je hodnota 

vypořádacího podílu, je bývalý člen družstva (resp. jeho právní nástupce) povinen uhradit 

rozdíl v penězích. Naopak, je-li hodnota vrácené nemovité věci menší než vypořádací 

podíl, doplatí bývalému členovi družstva (resp. jeho právnímu nástupci) rozdíl družstvo.  
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Článek XXI. 

Orgány družstva 

1. Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze; 

b) představenstvo; 

c) kontrolní komise. 

2. Funkční období orgánů družstva je čtyřleté. Členové volených orgánů družstva mohou 

být i do stejných orgánů voleni opětovně.  

3. Při volbě členů představenstva a kontrolní komise se současně volí i nejméně dva 

náhradníci do každého z těchto orgánů v případě, že v průběhu funkčního období se 

uvolní v těchto orgánech místo. O volbě členů se hlasuje jednotlivě. Zvoleny jsou takové 

osoby, které obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Tato volba se bude opakovat, 

dokud není zvolen potřebný počet členů orgánu. 

4. Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit. Odstoupení dle ustanovení § 59 odst. 5 

ZOK projednává orgán, jehož je odstupující funkcionář členem.  

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

a dozorčích orgánů právnických osob s podobným předmětem činnosti. To neplatí, jestliže 

družstvo je členem (společníkem) této právnické osoby.  

 

Článek XXII. 

Členská schůze 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členové družstva na ní uplatňují své 

právo rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho činnost., zejména pak 

činnost jeho volených orgánů. Osoby omezené ve svéprávnosti a osoby nesvéprávné 

vykonávají svá práva na členské schůzi prostřednictvím svých zákonných zástupců.  

2. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát za rok.  

3. Účast na členské chůzi je právem i povinností každého člena družstva. Družstvo je 

povinno vytvářet materiální, organizační i jiné předpoklady pro to, aby všichni členové 

družstva toto základní právo mohli realizovat. Zastoupení na základě plné moci na členské 

schůzi je přípustné, přičemž plná moc musí být písemná, musí být udělena pro konkrétní 

zastoupení na jedné členské schůzi; 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. Člena družstva může na členské schůzi 

zastupovat pouze jiný člen družstva. 

4. Družstvo je oprávněno plnění této členské povinnosti od svých členů družstva vyžadovat, 

pokud jim v tom nebrání závažný důvod (zdravotní stav, vysoký věk, zaměstnání, 

ošetřování člena rodiny, či jiná závažná překážka). 

5. K účasti na členské schůzi mohou být podle potřeby představenstvem přizváni i nečlenové 

družstva, zejména zaměstnanci nebo osoby, s jejichž pronajatými výrobními prostředky 

družstvo hospodaří.  

6. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. Členská 

schůze musí být svolána i v případě, kdy se družstvo stane dlouhodobě nezpůsobilé 

uspokojovat své závazky vůči třetím osobám, včetně závazků vyplývajících z povinnosti 

vypořádat se s bývalými členy družstva.  

7. V případech uvedených v předchozím odstavci musí být členská schůze svolána bez 

zbytečného odkladu poté, co představenstvo takové skutečnosti zjistí. 

8. Členskou schůzi svolává představenstvo. V ostatních případech se použijí zákonná 

ustanovení. 

9. Členská schůze se považuje za řádně svolanou, jestliže svolavatel nejméně 15 dnů přede 

dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových 

stránkách družstva a současně ji zašle členům družstva na adresu uvedenou v seznamu 

členů družstva. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou. Na 
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internetových stránkách musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání členské 

schůze. Pozváni musí být všichni členové družstva. 

10. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň tyto náležitosti: 

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 družstva může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem 

programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce; 

f) upozornění na možnost konání náhradní členské schůze v případě, že se ve stanovenou 

hodinu nesejde nadpoloviční většina členů družstva, přičemž náhradní členskou schůzi 

lze uskutečnit tak, aby se konala bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se měla konat 

členská schůze původně svolaná, kdy náhradní členská schůze musí být svolána novou 

samostatnou pozvánkou, stejným způsobem a se stejným programem, jako původně 

svolaná členská chůze. 

11. Členská schůze ve své působnosti: 

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; volí a 

odvolává předsedu představenstva; 

c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise; 

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě 

mezitímní účetní závěrku; 

e) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení; 

f) rozhoduje o rozdělení a užití zisku nebo úhradě ztráty; 

g) rozhoduje o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu družstva; 

h) rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje družstva; 

i) rozhoduje o výši základního členského vkladu a vstupního vkladu; 

j) rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení nebo jiném zrušení družstva a o změně 

právní formy; 

k) schvaluje rozdělení případného likvidačního zůstatku při zrušení a likvidaci družstva; 

l) rozhoduje o vydání dluhopisů; 

m) schvaluje jednací a volební řád družstva; 

n) rozhoduje o prodeji a nájmu závodu a o jiných významných majetkových dispozicích; 

o) rozhoduje o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitými věcmi, ve 

kterých jsou bytové jednotky nebo s bytovými jednotkami; 

p) rozhoduje o dalších otázkách týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví 

zákon, stanovy, nebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradí členská schůze 

svým usnesením. V takovém případě je nutné respektovat ustanovení § 658 ZOK.  

12. Členská schůze vyjadřuje svou vůli usnesením. 

13. Členská schůze je schopna se usnášet za předpokladu, že byla přítomna nadpoloviční 

většina členů družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro jeho návrh nadpoloviční 

většina přítomných členů družstva. 

14. Při přijímání usnesení v procedurálních otázkách postačí k platnosti usnesení většina hlasů 

přítomných členů družstva. 

15. K platnosti 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 družstva, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů 
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družstva. 

16. V případě, že se ve stanovenou hodinu nesejde nadpoloviční většina členů družstva, lze 

uskutečnit náhradní členskou schůzi tak, aby se konala bez zbytečného odkladu ode dne, 

kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být 

svolána novou samostatnou pozvánkou, stejným způsobem a se stejným programem, jako 

původně svolaná členská chůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez 

ohledu na počet přítomných členů družstva. K přijetí usnesení je třeba souhlasu 

nadpoloviční většiny přítomných členů družstva. Na možnost konání takovéto náhradní 

členské schůze musí být členové družstva upozorněni v písemné pozvánce na členskou 

schůzi, jinak nebude možno považovat náhradní členskou schůzi za řádně svolanou. 

17. Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas. 
18. O každé členské schůzi se pořizuje zápis o jejím průběhu. Zápis o průběhu členské schůze 

pořídí do 15 dnů ode dne jejího konání ten, kdo ji svolal. Zápis o průběhu členské schůze 

musí obsahovat: 

a) údaj o datu a místu konání členské schůze; 

b) údaj o programu jednání; 

c) přijatá usnesení; 

d) výsledky hlasování; 

e) námitky členů družstva. 

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze, pozvánka na členskou schůzi a 

další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 

 

Článek XXIII. 

Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 

2. Představenstvo má pět členů (včetně předsedy a místopředsedy). 

3. Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, plně svéprávný.  

4. Představenstvu přísluší obchodní vedení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou 

zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze svěřeny jinému orgánu 

družstva. 

5. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, a 

podává jí zprávu o své činnosti a činnosti družstva. 

6. 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. 

7. Představenstvo svolává členskou schůzi a připravuje její jednání. 

8. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.  

9. Představenstvo svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda.  

10. Představenstvo volí ze svých členů místopředsedu.  

11. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas. Hlasování je veřejné, pokud 

představenstvo nerozhodne, že se bude hlasovat tajně. 

12. Jednání představenstva se sepisuje zápis, který má obdobné náležitosti jako zápis 

z členské schůze. Při veřejném hlasování se zapisuje i to, jak jednotliví členové 

představenstva hlasovali. 

13. Družstvo navenek zastupuje a za družstvo podepisuje předseda, v jeho nepřítomnosti 

místopředseda nebo pověřený člen družstva. 

14. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisují 

za družstvo dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předseda či 

místopředseda. V době nepřítomnosti předsedy a místopředsedy postačí podpisy dvou 

členů představenstva.  

15. Předseda svolává a řídí jednání představenstva. 

16. Předseda organizuje a řídí běžnou činnost družstva.  

17. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Nemůže-li předseda 
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vykonávat svoji funkci, přechází její výkon na místopředsedu. 

 

Článek XXIV. 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise má tři členy. 

2. Členem komise může být pouze člen družstva starší 18 let, plně svéprávný.  

3. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise. 

4. Kontrolní komise je orgánem družstva s všeobecnou kontrolní působností. Současně je i 

stížnostním orgánem družstva.  

5. Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo a dohlíží na sjednání 

nápravy.  

6. Jestliže představenstvo v přiměřené době nezajistí odstranění zjištěných nedostatků, 

kontrolní komise předloží zprávu členské schůzi, k jejímuž svolání eventuálně může dát 

podnět. 

7. Kontrolní komise prošetřuje a projednává stížnosti členů družstva a pracovníků družstva a 

informuje o nich stěžovatele nejpozději do 14 dnů od ukončení setření. 

8. Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva jakékoliv informace o 

činnosti družstva. 

9. Při hlasování v kontrolní komisi má každý člen jeden hlas. O jednání se pořizuje zápis, 

který má náležitosti obdobné zápisu členské schůze. 

 

Článek XXV. 

Doba trvání družstva, zrušení družstva 

1. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. 

2. Družstvo se zrušuje na základě: 

a) usnesení členské schůze; 

b) usnesení o prohlášení konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro 

nedostatek majetku; 

c) rozhodnutím soudu. 

3. Usnesení členské schůze o zrušení družstva musí být ověřeno notářským zápisem. 

 

Článek XXVI. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 

1. Představenstvo je povinno vyhotovit úplné znění stanov v případě, kdy dojde k jejich 

změně na základě právní skutečnosti, a to bez zbytečného odkladu a uveřejnit úplné znění 

stanov na informační nástěnce družstva. 

2. Vypořádací podíl, na který vznikl členovi družstva nárok před účinností těchto stanov, se 

vypořádává podle stanov předchozích, účinných v okamžiku vzniku nároku. 

3. Stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva ve Starovičkách dne 03.12.2015 

 


