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Členská schůze družstva mění stanovy družstva a přijímá toto jejich úplné znění: 
 
 

AGRODRUŽSTVO KOŠETICE 
 

STANOVY 
 
Agrodružstvo Košetice (dále jen „družstvo“) je ustanoveno ve smyslu ustanovení § 221 a 
násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění předpisů pozdějších jako otevřené 
společenství založené za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních a jiných 
potřeb svých členů. Družstvo je právnickou osobou a neodpovídá za závazky jiných právních 
subjektů. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky 
družstva. 
Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích pod 
značkou Dr.XXXXII. 2389. Družstvu bylo přiděleno identifikační číslo osoby 00 111 384. 
Tyto stanovy byly přizpůsobeny úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle ustanovení §777 odst. 2 
zákona o obchodních korporacích, toto přizpůsobení bylo schváleno členskou schůzí družstva 
konané dne………..Družstvo je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích, 
právní poměry družstva se řídí tímto zákonem, dalšími právními předpisy a těmito stanovami. 
 

Článek I. 
Obchodní firma a sídlo družstva 

 
1. Obchodní firma zní: Agrodružstvo Košetice 
2. Sídlem družstva jsou: Košetice 212/ PSČ 394 22 
3. Družstvo zřizuje internetové stránky, které jsou volně přístupné. 
4. Družstvo vede seznam členů dle §580 zákona o obchodních korporacích. 
 
 

Článek II. 
Obchodní majetek družstva 

 
1. Obchodní majetek družstva je tvořen souhrnem nemovitých a movitých věcí, pohledávek, 

práva penězi ocenitelných jiných hodnot, které jsou ve vlastnictví družstva. Součástí 
obchodního majetku družstva jsou členské vklady a další majetková účast členů družstva. 

2. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních členských vkladů členů družstva. 
3. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 3 000 000,- Kč, slovy: tři miliony korun 
českých. 

 
 

Článek III. 
Trvání družstva 

 
Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 
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Článek IV. 

Předmět podnikání družstva 
 
 
1. Předmětem podnikání družstva je: 

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 
zpracování nebo dalšího prodeje 

- řeznictví a uzenářství 
- truhlářství, podlahářství 
- hostinská činnost 
- opravy ostatní dopravních prostředků a pracovních strojů 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 
 

2. Družstvo je oprávněno podle svých potřeb zakládat jiné obchodní společnosti, vkládat do 
nich svůj majetek, vstupovat jako člen do jiných družstev, vkládat do jejich majetku jako 
svůj členský vklad svůj podnik nebo jeho část a účastnit se na podnikání jiných osob. 

 
 
 

 
Článek V. 

Vznik a zánik členství 
 
 
A.Vznik členství 
 
1. Členem družstva může být každá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním 

jednáním a každá právnická osoba. 
2. Členství vzniká:  a) přijetím za člena na základě přihlášky nebo   

                            b) převodem nebo přechodem družstevního podílu 
3. O přijetí uchazeče za člena rozhoduje představenstvo družstva na základě písemné 

přihlášky, která musí obsahovat výslovný souhlas uchazeče se stanovami družstva. Není-li 
uchazeč přijat za člena představenstvem družstva, může se obrátit s přihláškou přímo na 
členskou schůzi družstva. Odmítnutí přijetí nemusí být uchazeči zdůvodněno. Přijetí 
právnické osoby za člena družstva je podmíněno uzavřením smlouvy o podmínkách 
členství právnické osoby v družstvu. 

4. Smlouva o převodu družstevního podílu musí být uzavřena písemně s úředně ověřenými 
podpisy účastníků smlouvy. Smlouva o převodu družstevního podílu musí obsahovat 
souhlas nabyvatele členství se stanovami družstva, výši členského vkladu a  způsob 
vzájemného vypořádání účastníků smlouvy. Smlouva o převodu družstevního podílu 
nabývá účinnosti udělením souhlasu představenstva. V případě, že smlouvou o převodu 
družstevního podílu se převádí celý družstevní podíl, dnem udělení souhlasu 
představenstva zaniká členství převodce a vzniká členství nabyvatele. Představenstvo 
neudělení souhlasu o převodu členství nemusí zdůvodňovat. 
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5. Členství fyzické osoby vzniká dnem stanoveným v rozhodnutí představenstva o přijetí za 
člena. Členství právnické osoby vzniká na základě rozhodnutí představenstva o přijetí za 
člena dnem uvedeným ve smlouvě o přijetí, uzavřené mezi uchazečem o členství a 
družstvem. 

6. Součástí členského vztahu není pracovní vztah. Pracovní poměr zaměstnanců družstva se 
řídí zákoníkem práce č.262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

7. Přechod družstevního podílu je upraven v článku V., části B, odstavci 5 těchto stanov 
 
 
 
 
B. Zánik členství 
 
1. Členství v družstvu zaniká:  

a) písemnou dohodou 
b) převodem nebo přechodem družstevního podílu 
c) vystoupením 
d) vyloučením 
e) nezaplacením základního členského vkladu ve stanovené lhůtě 
f) prohlášením konkursu na majetek člena 
g) zamítnutím insolvenčního návrhu  pro nedostatek majetku člena 
h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a 

povinností 
i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu 

rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, 
pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a 
povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a 
povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti 
podle zvláštního právního předpisu, a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení 
exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu 

j) úmrtím člena – fyzické osoby 
k) vstupem člena – právnické osoby – do likvidace 
l) zbavením člena způsobilosti k právním úkonům 
m) 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. 

3. Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky podané představenstvu 
družstva. Členství zaniká uplynutím doby 6 měsíců. Tato lhůta začíná běžet ode dne 
doručení písemné odhlášky člena představenstvu. 

4. a) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena  
- byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal 

proti družstvu, nebo jeho členu, nebo majetku družstva a nebo 
v souvislosti s výkonem práce v družstvu, nebo 

- způsobil-li družstvu škodu úmyslně, nebo 
- porušil-li závažným způsobem nebo opětovně své členské povinnosti 

vyplývající ze zákona nebo ze stanov družstva, nebo 
- porušil-li vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže, zákaz 

konkurence, nebo zneužil-li jeho jméno, příp. jednal tak, že poškodil 
zájmy družstva, nebo 
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- poškodil-li člen svým chováním či ústními nebo písemnými projevy 
závažným způsobem jméno a dobrou pověst družstva. 

 
b) Družstvem v ustanovení písmene a) se rozumí i dceřiné společnosti družstva a 

společnosti nebo družstva, v nichž má družstvo majetkovou účast. 
c) Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena pouze do 6 měsíců ode 

dne,  kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento 
důvod vznikl. 

Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. a), předmětem 
šetření jiného orgánu, počíná lhůta 3 měsíců uvedená v odst. c) dnem, kdy se družstvo 
dozvědělo o výsledku tohoto šetření. – výmaz – pův.písm d) 
d) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod, který nemůže 

být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí být písemné a kromě důvodu musí 
obsahovat též poučení o možnostech  opravných prostředků proti takovému 
rozhodnutí. Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo 
dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí 
námitek. 

e) O vyloučení člena představenstva a člena kontrolní komise rozhoduje členská 
schůze. Pro určení příslušnosti členské schůze je rozhodující skutečnost, zda  
v době, kdy se má o vyloučení rozhodovat, je člen dosud členem orgánů družstva. 
V těchto případech se lhůty pro pro jednání dle bodu c) prodlužují na jeden a dva 
roky. - výmaz 

f) 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. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek, 
nebo o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, 
může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení návrh soudu na 
rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 

 
5. V případě úmrtí člena zaniká jeho členství dnem smrti. Družstevní podíl zemřelého člena 

je předmětem dědictví. Dědic může požádat představenstvo družstva o členství v družstvu 
do jednoho měsíce ode dne právní moci rozhodnutí o ukončení řízení o dědictví. Členství 
může dědici představenstvo odmítnout. Nerozhodne-li představenstvo o členství dědice 
tak, aby do jednoho měsíce po doručení písemné žádosti o přechod bylo dědici doručeno 
stanovisko představenstva, má se za to, že členství dědice v družstvu vzniklo marným 
uplynutím uvedené lhůty. 

 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti členů 

 
1. Základní práva člena 

a) Podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím 
volených orgánů, předkládat návrhy na kandidáty do voleb orgánů družstva. 

b) Volit a být volen do orgánů družstva. 
c) Podílet se na rozhodování a volbách orgánů družstva. 
d) Předkládat návrhy a náměty na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a 

dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, podílet se na 
výhodách, které družstvo poskytuje svým členům. 

e) Podílet se na zisku družstva úměrně k výši svého členského vkladu. 
f) Převést svou další majetkovou účast na jiného člena družstva. 
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2. Základní povinnosti člena  
a) Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. 
b) Chránit majetek družstva, dceřiných společností družstva a družstev nebo 

společností, na jejichž podnikání se družstvo majetkově podílí a řádně o něj 
pečovat. 

c) Účastnit se osobně jednání členské schůze nebo k účasti na členské schůzi zmocnit 
plnou mocí jiného člena. 

d) Složit základní členský vklad. 
e) Pronajmout resp. propachtovat družstvu nebo jeho dceřiné společnosti nebo 

družstvu či obchodní společnosti, ve které má družstvo majetkovou účast, 
celkovou výměru zemědělské půdy, která je v jeho vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví a která je v dostupném obvodu družstva, pokud ji družstvo nebo 
jeho dceřiná společnost či společnost nebo družstvo, ve kterém má družstvo 
majetkovou účast, potřebuje, a to na dobu této potřeby a v rozsahu této potřeby. 

 
3. Družstvo při neplnění nebo porušení členských povinností může členovi uložit finanční 

pokutu do výše 10 000,- Kč, nebo člena z družstva vyloučit. Finanční pokutu ukládá 
členovi představenstvo písemným rozhodnutím obsahujícím důvody pokuty. Členu 
představenstva ukládá pokutu členská schůze. Proti rozhodnutí představenstva o uložení 
pokuty se lze odvolat do 15 dnů po doručení rozhodnutí ke kontrolní komisi družstva. 
Rozhodnutí kontrolní komise je konečné. O opravném prostředku proti rozhodnutí členské 
schůze rozhoduje soud. Vyloučení člena z družstva upravuje článek V. stanov. 

 
 
 

Článek VII. 
Členský vklad 

 
1. Členský vklad se skládá ze základního členského vkladu a z případného dalšího členského 

vkladu. Není-li výslovně uvedeno jinak, pojmem členský vklad se rozumí jak základní 
členský vklad, tak i další členský vklad. Dojde-li ke vložení dalšího členského vkladu po 
1.1.2014, družstvo sepíše o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu písemnou 
smlouvu dle ustanovení §572 zákona o obchodních korporacích. 

2. Základní členský vklad činí 20 000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). Základní členský 
vklad musí být splacen ve lhůtě stanovené představenstvem družstva při přijetí člena. 
Vstupní vklad, který musí být složen ihned při vzniku členství a jehož složení je 
podmínkou vzniku členství je 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých). Zaplacený vstupní 
vklad se započítává na splacení základního vkladu. 

3. Majetkové podíly členů družstva, stanovené při transformaci družstva podle zákona č. 
42/1992 Sb. jsou až do výše základního členského vkladu základním členským vkladem a 
v částce přesahující základní členský vklad jsou další majetkovou účastí na podnikání 
družstva (článek VIII. stanov). 

4. Členský vklad může být se souhlasem představenstva zčásti nebo zcela složen v naturální 
formě, ve věcech movitých nebo nemovitých. V takovémto případě musí být hodnota 
vkládaného majetku oceněna znaleckým posudkem soudního znalce. 

5. Členský vklad právnické osoby a způsob jeho uhrazení se stanoví ve smlouvě o přijetí 
uzavřené s právnickou osobou při přijetí za člena družstva, nesmí být však nižší než 
základní členský vklad člena – fyzické osoby. 

Je-li součástí členského vkladu nemovitost (zemědělská půda, budova), má člen při skončení 
členství právo na její vydání, však pouze do výše vypořádacího podílu. Výmaz pův 6. 
6. Částka ve výši 20% z každého základního členského vkladu připadá do nedělitelného 

fondu družstva. Při splácení členského vkladu je nejprve splacena částka připadající do 
nedělitelného fondu. 
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Článek VIII. 
Další majetková účast na podnikání družstva 

 
1. Majetkové podíly členů družstva, stanovené při transformaci družstva podle zákona č. 

42/1992 Sb., jsou v částce přesahující základní členský vklad další majetkovou účastí na 
podnikání družstva (dále jen „další majetková účast“). 

2. Další majetkovou účast nebo její část (dále jen „další majetková účast“) lze za trvání 
členství a se souhlasem představenstva převést na jiného člena písemnou smlouvou. 
Převod další majetkové účasti na jiného člena družstva musí být schválen 
představenstvem, jinak je neplatný. 

3. Další majetková účast člena může být na jeho žádost se souhlasem představenstva za 
trvání členství zčásti snížena nebo zrušena a vypořádána. Vypořádání další majetkové 
účasti se provede vydáním věcí a jiných majetkových hodnot z majetku družstva 
způsobem a ve lhůtě stanovené představenstvem při udělení souhlasu se snížením nebo 
zrušením další majetkové účasti. 

 
 

Článek IX. 
Vypořádání při zániku členství 

 
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen a dědic zemřelého člena, který se 

nestal členem družstva, nárok na vypořádací podíl. 
2. Výše vypořádacího podílu vychází z výše základního členského vkladu a případného 

dalšího členského vkladu ve smyslu článku VII. odst. 1 těchto stanov snížené o příděl do 
nedělitelného fondu družstva. 

3. Vypořádací podíl bude vypořádán ve lhůtě dle dohody družstva a bývalého člena, 
nedojde-li k dohodě, bude vypořádací podíl vypořádán ve lhůtě  dvou let od ukončení 
členství v družstvu. 

4. Při zániku členství právnické osoby se postupuje obdobně jako při zániku  členství fyzické 
osoby, nestanoví-li smlouva o přijetí právnické osoby za člena  jinak. 

V případech, kdy členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu  vlastnického práva 
k nemovitosti na družstvo, může člen žádat vypořádání  vrácením této nemovitosti, a to 
v hodnotě, která je evidována v majetku  družstva v době zániku  jeho členství. Je-li výše 
vypořádacího podílu menší,  než činí hodnota vrácené nemovitosti, je nabývající člen povinen 
uhradit  družstvu rozdíl v penězích. – výmaz pův. 5 
5. Další majetková účast člena družstva se v případě, že  představenstvo již  rozhodlo o jejím 

vypořádání podle článku VIII. odstavec 3 těchto stanov  za  trvání členství, vypořádává i 
po zániku členství podle tohoto rozhodnutí  představenstva. Pokud rozhodnutí 
představenstva podle článku VIII. odstavec  3 nebylo za trvání družstva přijato nebo jím 
byla další majetková účast pouze  snížena, rozhodne představenstvo do 3 měsíců od 
schválení řádné účetní  závěrky za rok, ve kterém členství skončilo o tom, zda, jakým 
způsobem a v jaké lhůtě další majetkovou účast nebo její zbývající část  člena, jehož 
členství  zaniklo, vypořádá.  

6. Vypořádání další majetkové účasti žádným způsobem nesouvisí se  stanovením a 
vypořádáním vypořádacího podílu podle odstavců 1 až 4. 
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Článek X. 
Orgány družstva 

 
Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze 
b) představenstvo 
c) kontrolní komise 

 
 
 
 
A. Členská schůze 
 
1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze všech členů družstva. Členská schůze se schází 

nejméně jednou za rok, a to vždy v prvních šesti měsících po uplynutí kalendářního roku. 
Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemnou pozvánkou odeslanou 
družstvem na adresu člena uvedenou v seznamu členů. Pozvánky se nezasílají 
doporučeně. 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, postupuje se dle ustanovení §643 zákona o 
obchodních korporacích. 

2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10% všech členů 
družstva nebo kontrolní komise. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby 
se konala do 30 dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo 
orgánem, který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. 
Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni vydat této osobě na její žádost 
seznam členů, popřípadě delegátů družstva. 

3. Do působnosti členské schůze patří : 
a) měnit stanovy 
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise 
c) volit a odvolávat předsedu družstva 
d) schvalovat řádnou účetní závěrku 
e) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty 
f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu 
g) rozhodovat  o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 
h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o 

změně právní formy 
i) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových 

dispozicích 
 

4.  Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, 
pokud tak stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci 
vyhradila. 

5.  Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi 
tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně 
svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným 
pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který 
byla svolána původní členská schůze, nejpozději však do 10 dnů před konáním náhradní 
členské schůze. 

6.  Členská schůze rozhoduje usnesením. Jednání členské schůze podrobně upravuje jednací 
a volební řád schválený členskou schůzí. 
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7. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
družstva. Náhradní členská schůze se schopna se usnášet při jakémkoli počtu přítomných 
členů. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o schválení poskytnutí finanční 
asistence, uhrazovací povinnost, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva a nebo 
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. 

8.  Při hlasování má každý člen 1 hlas. 
9.  Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi 

zastupoval. 
10. 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 

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly 
předloženy k projednávaným bodům. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od konání schůze. 
Zápis ověřují dva členové určení členskou schůzí svým podpisem, musí se jednat o člena, kdo 
členskou schůzi svolal a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Každý člen má 
právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Každý člen má právo na vydání kopie 
zápisu, družstvo může požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím 
pořízením. O rozhodnutí členské schůze o změně stanov družstva nebo v dalších záležitostech 
dle §659 zákona o obchodních korporacích musí být pořízen notářský zápis. 
11. Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou 

dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o 
neplatnosti usnesení členské schůze  spolku pro rozpor s právními předpisy nebo 
stanovami. Právo dovolávat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se 
navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

12. Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 11, že tvrzené rozhodnutí členská schůze 
nepřijala proto, že o něm nehlasovala, anebo, že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá 
rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy 
se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání 
nebo tvrzeného konání členské schůze. - výmaz 

 
B. Představenstvo 
 
1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které 

nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvu přísluší 
obchodní vedení družstva. 

2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 
3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Za 

představenstvo navenek jedná předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, 
který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů 
představenstva. 

4. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu 
kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku. 

5. Představenstvo má devět členů včetně předsedy družstva. Představenstvo volí ze svých 
členů místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. 
Zastupováním mohou být pověřeni i další členové představenstva v určitém pořadí 
stanoveném představenstvem. Podepisování za představenstvo se děje tak, že k nadepsané 
nebo natištění obchodní firmě družstva připojí svůj vlastnoruční podpis předseda družstva 
nebo místopředseda družstva a další člen představenstva s připojením názvu své funkce 
nebo dva členové představenstva s připojením dodatku člen představenstva. 
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6. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva. Není-li jmenován ředitel 
družstva, předseda družstva organizuje a řídí i běžnou činnost družstva. V takovém 
případě předseda družstva vykonává funkci ředitele družstva v pracovním poměru. 

7. Jednání představenstva má právo účastnit se předseda kontrolní komise, nebo jím 
pověřený člen kontrolní komise. 

8. Členové představenstva jsou povinni vykonávat všechny úkoly osobně a s péčí řádného 
hospodáře. Zastupování člena představenstva není přípustné. 

9. Představenstvo může jmenovat ředitele družstva a udělit prokuru. 
10. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a 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. 

 
 
C. Kontrolní komise 
 
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva  a projednává 

stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech 
družstva. Kontrolní komise má pět členů. Zastupování člena kontrolní komise není možné. 

2. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo 
úhrady ztráty družstva. 

3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání 
nápravy. 

4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 
5. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. 
6. 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. 

7. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří 
v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 

8. O průběhu jednání kontrolní komise a o jeho rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný 
předsedajícím a zapisovatelem, přílohou 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. 

 
D. Společná ustanovení 
 

a) Funkční období člena představenstva a kontrolní komise je pět let. 
b) Do představenstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni všichni členové 

družstva. V orgánech zastupuje zvoleného člena – právnickou osobu osoba 
vykonávající práva statutárního orgánu takové právnické osoby. 

c) Členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně. 
d) 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. 

e) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 
Neslučitelná je funkce člena kontrolní komise a ředitele družstva. Členem kontrolní 
komise nemůže být ředitel a prokurista družstva. 

f) Odstupuje-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické 
osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. 
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jednání v orgánech družstva se sepisuje zápis. Jeho náležitosti jsou shodné jako u zápisu 
z jednání členské schůze.- výmaz 
g) Za práci v orgánech přísluší členovi družstva odměna stanovená představenstvem 

družstva podle zásad schválených členskou schůzí. Povinnosti, práva a odměňování 
člena orgánu se upraví ve smlouvě o výkonu funkce uzavřené představenstvem 
s každým členem orgánu družstva. 

h) 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. Do představenstva a do kontrolní komise je možné zvolit nejvýše dva 
náhradníky, kteří nastupují na místo odstoupivšího člena orgánu. 

i) Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží při jednání těchto 
orgánů 1 hlas. Hlasuje se veřejně, na tajném hlasování se může v jednotlivých 
případech usnést jednající orgán. 

j) Pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise se vyžadují: řádné svolání, 
přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas nadpoloviční většiny hlasů 
přítomných členů s usnesením. 

k) Usnesení orgánů se řádně protokolují a číslují průběžně pořadově s údajem roku, 
v kterém byly přijaty. 

l) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu způsobenou družstvu 
uplatňuje představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva 
kontrolní komise prostřednictvím jí určeného  člena. 

m) Uvedené nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem 
členské schůze. Členská schůze je také oprávněna schválit i narovnání v těchto 
věcech. 

n) Každý člen je oprávněn podat členskou žalobu dle ustanovení §584 a §585 zákona o 
obchodních korporacích. 

 
Článek XI. 

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 XII. 
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření 

 
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 
2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení  a užití zisku, 

popřípadě způsob úhrady ztrát. 
3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh  na rozdělení zisku a 

úhrady ztrát k nahlédnutí. 
4. Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která 

obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího 
podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá 
představenstvo spolu s řádnou závěrkou k projednání členské schůzi. 
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Článek XIII. 
Rozdělení zisku 

 
1. Na rozdělení zisku se usnáší členská schůze při projednání roční účetní závěrky. 
2. Při rozdělení zisku se musí respektovat minimální příděl ve výši 10% do nedělitelného 

fondu každoročně až do doby, kdy nedělitelný fond dosáhne 50% zapsaného základního 
kapitálu. 

3. Zisk určený členskou schůzí k rozdělení mezi členy družstva se rozděluje 50% podle 
poměru splaceného členského vkladu členem družstva ke splaceným členským vkladům 
všech členů družstva a 50% podle pracovní účasti. Pokud členství nebo majetková účast v 
rozhodném roce netrvalo po celý rok, náleží členovi poměrná část podílu na zisku podle 
trvání členství v takovém roce. 

 
 

Článek XIV. 
Fondy družstva 

 
1. Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond ve výši nejméně 20% zapisovaného 

základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého zisku 
až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině 
zapisovaného základního kapitálu družstva. Po splnění této povinnosti může  o další 
dotaci fondu rozhodnout členská schůze při schvalování roční závěrky. 

2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 
3. Družstvo zřizuje fond kulturních a sociálních potřeb, který slouží k plnění sociálních 

funkcí družstva. O zásadách čerpání fondu a výši dotace ze zisku rozhodne členská 
schůze. 

4. Družstvo zřizuje rizikový fond jako zajišťovací fond družstva. Fond slouží družstvu jako 
zdroj prostředků v situacích, kdy se družstvu nedostává zdrojů běžných. O dotaci tohoto 
fondu z majetku družstva a o jeho použití rozhoduje představenstvo. 

5. Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů, jejich zdrojem bude zisk 
družstva, případně jiné zdroje. 

 
Článek XV. 

Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 
 
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 
2. Družstvo se zrušuje: 

a) usnesením členské schůze 
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo 
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

c) rozhodnutím soudu 
d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno 
e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno 

 
3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. 
4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy 

nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně 
ustanovení o změně právní formy  obchodní společnosti. Člen družstva, který se změnou 
právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro 
změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. 

5. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat 
určení právního nástupce a vymezení obchodního jmění, které na něj přechází. Při 
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rozdělení družstva členská schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při 
tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů. 

6. Člen, který nesouhlasí s převodem svého družstevního podílu 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. 

7. Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému 
bylo nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 

8. Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí 
na přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 

9. Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením 
ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 

10. V obchodním rejstříku se provede výmaz zanikajícího družstva a zápis družstva vzniklého 
splynutím nebo družstev vzniklých rozdělením, k témuž dni. Výmaz družstva zaniklého 
sloučením a zápis změny u družstva, s nímž bylo sloučeno, se provede rovněž k témuž 
dni. 

11. 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. 

12. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátoři jsou 
jmenováni způsobem uvedeným ve stanovách družstva, jinak je jmenuje členská schůze. 

13. 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. 

14. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy způsobem určeným ve stanovách. Neurčí-li 
stanovy jinak, vyplatí se členům splacená část jejich  členského vkladu. Zbytek 
likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo 
alespoň jeden rok. Neurčí-li stanovy jinak, rozdělí se zbytek likvidačního zůstatku mezi 
tyto členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu družstva. 

15. Likvidace se řídí příslušnou právní úpravou obsaženou v ustanovení §187 a násl. 
Občanského zákoníku, tj. zákona č. 89/2012Sb.. 

 
 

Článek XVI. 
Ustanovení závěrečná 

 
1. Stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne 26.2.2013 a nabývají účinnosti 

od 1.3.2013. Údaje stanov, které se zapisují do obchodního rejstříku a jsou těmito 
stanovami měněny, nabývají účinnosti zápisem do obchodního rejstříku. Schválením 
stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy družstva. Stanovy se předloží 
obchodnímu rejstříku.  

2. Změny stanov schválené dle ustanovení §777 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí družstva, tj. 
dnem………… 

  
V Košeticích ………………   
 
 
 ……………………………….. 
             Ing. Zdeněk Bárta 
        předseda představenstva 


