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STANOVY DRUŽSTVA 

 

 

I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

 

Článek 1 

Obchodní firma a sídlo družstva 

 

1)  Obchodní firma družstva:   Družstvo ZO ČZS Řeporyje II. 

2)  Obec, kde je sídlo družstva:   Praha. 

 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

 

1)  Družstvo vzniklo dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku. 

2)  Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou. 

3)  Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem správy pozemku a 

dále za účelem podnikání.  

 

 

Článek 3 

Předmět podnikání a činnosti družstva 

 

1)  Hlavním předmětem činnosti družstva je nákup a pronájem nemovitostí a jejich správa.  

2)  Předmětem podnikání družstva je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

 

 

Článek 4 

Právní postavení družstva 

 

1)  Družstvo je právnickou osobou a v právních vztazích vystupuje svým jménem. Za porušení svých 

závazků odpovídá celým svým majetkem. 

2)  Členové družstva neručí za závazky družstva. Členové družstva však mají na základě rozhodnutí 

členské schůze uhrazovací povinnost ke krytí ztrát družstva. 

3)  Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. 

  Družstvo však musí mít stále nejméně 3 členy. 

 

 

Článek 5 

Základní kapitál družstva 

 

Souhrn členských vkladů zakládajících i přistoupivších členů družstva tvoří základní kapitál družstva. 
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Článek 6 

Základní členský vklad 

 

1)  Základní členský vklad členů činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 

2)  Zápisné uchazeče o členství činí 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 

3)  Základní členský vklad a zápisné u zakladatelů družstva musí být v souladu s usnesením 

ustavující schůze splaceno ke dni konání ustavující schůze družstva určenému správci vkladů. 

4) Uchazeč o členství (nově přistupující člen) je povinen splatit základní členský vklad a další 

členské vklady schválené členskou schůzí.  

5) Uchazeč o členství je povinen splatit při podání přihlášky do družstva zápisné a do 15 (slovy: 

patnácti) dnů ode dne přijetí za člena základní členský vklad a další členské vklady schválené 

členskou schůzí, jinak členství nevznikne. Pokud členství nevznikne, zápisné se nevrací.   

6)  Základní členský vklad lze zvýšit nebo snížit usnesením členské schůze schváleným nadpoloviční 

většinou všech členů družstva za podmínek stanovených zákonem  

 

 

Článek 7 

Další členský vklad členů družstva 

 

1) Člen se povinně podílí na základním kapitálu dalším členským vkladem. Člen se může na 

základním kapitálu podílet i více dalšími členskými vklady. 

2)  Výši, splatnost a způsob splacení dalšího členského vkladu jednotlivých členů stanoví členská 

schůze.  

 

Článek 8 

Společná ustanovení k členským vkladům a družstevní podíl 

 

1) Členské vklady se splácejí na účet nebo do pokladny družstva. 

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

3) Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. Spoluvlastnictví družstevního podílu je 

vyloučeno.  

4) Zastavení družstevního podílu v družstvu je vyloučeno.  

5) Převod a přechod družstevního podílu je možný jen na osobu, která splňuje podmínky stanov pro 

členství v družstvu. 

 

 

II 

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 

 

Článek 9 

Vznik členství 

 

1)  Členy družstva mohou být pouze fyzické osoby, které mají uzavřenou smlouvu týkající se 

užívání zahrádky a zahradního domku se spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu Řeporyje II, IČ 63833905. 

2)  Členství v družstvu vzniká: 

 a) přijetím za člena družstva na základě písemné, členské přihlášky, o přijetí rozhoduje 

představenstvo. Členství vzniká až zaplacením základního členského vkladu a dalších členských 

vkladů dosud schválených. Podmínkou přijetí za člena je uzavření smlouvy týkající se užívání 

zahrádky a zahradního domku se spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 

Řeporyje II, IČ 63833905,  
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 b) převodem družstevního podílu za podmínek daných zákonem a těmito stanovami, 

 c) přechodem družstevního podílu na právního nástupce člena. 

3)  Písemná přihláška do družstva musí obsahovat: 

 a) označení, že jde o přihlášku do družstva, 

 b) označení přihlašované osoby, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, 

 c) vymezení družstevního podílu, 

 d) datum sepsání přihlášky, 

 e) podpis přihlašované osoby. 

4)  Při vzniku členství fyzická osoba dává družstvu souhlas ke zpracování jejích osobních údajů ve 

smyslu zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 

účelu. 

 

 

Článek 10 

Převod družstevního podílu 

 

Převod družstevního podílu na základě dohody na jiného člena družstva nebo třetí osoby podléhá 

souhlasu představenstva družstva. Proti zamítavému rozhodnutí se člen může odvolat k členské 

schůzi. 

 

 

Článek 11 

Přechod družstevního podílu--děděním 

 

1) Smrtí člena družstva přechází jeho družstevní podíl na druhého z manželů v případě společného 

členství nebo dědice, na základě pravomocného usnesení o projednání dědictví. 

2) Souhlas s dědicovým členstvím uděluje představenstvo. Dědic, který se nestane členem, má nárok 

na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. 

 

 

Článek 12 

Zánik členství 

 

1)  Členství v družstvu zaniká: 

a) písemnou dohodou, 

b) vystoupením, 

c) vyloučením, 

d) prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku člena, 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, 

e) smrtí fyzické osoby, pokud nedojde k přechodu členství podle Článku 11, 

f) zánikem družstva bez právního nástupce, 

 

2)  Písemná dohoda musí být za družstvo podepsána dvěma členy představenstva a musí obsahovat 

časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká a o dni, v němž dojde k vyklizení a předání 

užívaných nemovitostí. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (slovy: tří) měsíců od 
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schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo za předpokladu vyklizení a předání 

užívaných nemovitostí, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) let od zániku členství. 

3)  Vystoupením zaniká členství k poslednímu dni v měsíci, ve kterém člen písemně oznámil své 

vystoupení družstvu. Dnem oznámení je den, kdy bylo písemné oznámení družstvu doručeno. 

Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Vypořádací podíl bude vyplacen po 

uplynutí 3 (slovy: tří) měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo za 

předpokladu vyklizení a předání užívaných nemovitostí, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) let od 

zániku členství. 

4)  O vyloučení rozhoduje představenstvo. Představenstvo vyloučí člena bezodkladně poté, co přestal 

splňovat podmínky pro členství, tedy zejména po ukončení smluvního vztahu týkajícího se 

užívání zahrádky a zahradního domku se spolkem Základní organizace Českého zahrádkářského 

svazu Řeporyje II, IČ 63833905. Představenstvo dále může člena vyloučit, jestliže: 

a) opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a dalších 

vnitrodružstevních předpisech. Tomuto vyloučení musí předcházet písemné napomenutí, které 

musí obsahovat uvedení důvodu, pro který je napomenutí udíleno. Tento důvod nemůže být 

dodatečně změněn. Rozhodnutí o napomenutí musí být členu družstva doručeno a musí v něm být 

určena lhůta k vyjádření, 

b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu 

družstva 

c) zneužil majetku družstva pro svou soukromou potřebu nebo použil majetku družstva pro své 

podnikání bez souhlasu družstva, 

d) přijal majetkový či jiný prospěch od jiné osoby za účelem jejího zvýhodnění při vztazích vůči 

družstvu, 

e) je v prodlení s úhradou základního nebo dalšího členského vkladu, nebo jinými platbami 

určenými členskou schůzí nebo vyplývající přímo z těchto stanov po dobu delší než 3 (slovy: 

tři) měsíce. Tato lhůta může být prodloužena na základě písemné žádosti o odklad plateb, která 

je doručená družstvu a o této žádosti o odklad plateb bylo kladně rozhodnuto. 

Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované 

osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Proti rozhodnutí o vyloučení má 

člen právo podat písemně námitky k členské schůzi do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení 

rozhodnutí o vyloučení. Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí 

členské schůze o vyloučení nebo o zamítnutí námitek za neplatné, je-li v rozporu s právními 

předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do tří měsíců ode dne 

doručení rozhodnutí, zaniká. 

5)  Zemře-li člen, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní 

podíl, a to za podmínek uvedených v Článku 11. Do skončení řízení o pozůstalosti uhrazuje 

povinné platby za zemřelého člena dědic nebo dědicové. Ve sporných případech může družstvo 

rozhodnout, že bude povinné platby uhrazovat ze svých zdrojů do vydání pravomocného 

rozhodnutí v řízení o pozůstalosti, přičemž dědic je povinen dlužné částky družstvu splatit. 

 

 

Článek 13 

Majetkové vypořádání při zániku členství 

 

1) Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl, který je 

roven zaplacenému členského vkladu. 

2)  Nárok na vypořádací podíl je splatný po uplynutí 3 (slovy: tří) měsíců od schválení účetní závěrky 

za rok, v němž členství zaniklo, nejpozději však do 2 let od zániku členství. Pokud to situace 

dovoluje, může družstvo uspokojit nárok nebo jeho část i dříve. 

3)  Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. 
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4)  Zánikem členství v důsledku převodu nebo přechodu družstevního podílu nevzniká dosavadnímu 

členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu 

vypořádají mezi sebou. 

  

 

Článek 14 

Evidence členů 

 

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a bydliště fyzické 

osoby jako člena i den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, výše jejího členského vkladu a 

výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných 

skutečností. Družstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen 

družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho 

zápisu v seznamu. 

 

 

Článek 15 

Práva a povinnosti členů družstva 

 

1)  Člen družstva má zejména tato práva: 

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

schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva, 

b) volit a být volen za člena orgánů družstva, splňuje-li zákonem stanovené podmínky pro výkon 

funkce, 

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

d) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho 

orgánů a pracovníků. O vyřízení musí být informován do 30 (slovy: třiceti) dnů po jejich podání 

písemně, 

e) být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet 

její písemné vyhotovení, 

 f) být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání 

nemovitého a ostatního majetku družstva a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním, 

 g) právo na převod družstevního podílu podle těchto stanov a platných právních předpisů a při 

zániku členství jinak než převodem nebo přechodem družstevního podílu na vypořádací podíl 

podle stanov, 

2)  Člen družstva má zejména následující povinnosti: 

a) zaplatit členský, další členský vklad způsobem a ve lhůtách určených těmito stanovami a 

rozhodnutím členské schůze družstva. Nesplatí-li člen uvedené částky ve stanoveném termínu, 

mohou být proti tomuto členovi uplatněny sankce, např. úroky z prodlení nebo může být z 

družstva vyloučen, přesáhne-li toto prodlení lhůtu tří měsíců, 

b) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, 

c) chránit zájmy a majetek družstva, zejména upozorňovat orgány družstva na všechny případy 

jeho ohrožení, 

d) usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva, 

e) oznamovat družstvu do 30 (slovy: třiceti) dnů veškeré změny, týkající se člena, 

f) podílet se poměrnou částí na úhradě výdajů na činnost družstva, daňových a jiných poplatků a 

přispívat poměrnou částí na úhradu případné ztráty družstva, 

g) neprovádět stavební a terénní úpravy nemovitostí ve vlastnictví družstva bez předchozího 

písemného souhlasu představenstva družstva, vyjma drobných oprav a běžné údržby; proti 

rozhodnutí představenstva se může odvolat do 3 měsíců k členské schůzi, 
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h) provádět stavební činnosti a opravy na nemovitostech ve vlastnictví družstva v souladu se 

stavebním zákonem v platném znění a písemným vyjádřením představenstva družstva, 

i) v případě realizace staveb nebo terénních úprav na nemovitostech ve vlastnictví družstva bez 

souhlasného vyjádření představenstva nebo kladného pravomocného rozhodnutí soudu je 

povinen uvést pozemek a stavby na pozemku do stavu před zahájením prací, 

j) uhradit družstvu veškeré náklady spojené se zasíláním jakékoli korespondence, vyvolané 

jednáním člena. 

3) Členská schůze může rozšířit práva a povinnosti členů podle potřeb družstva. Rozšíření však 

nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami a musí být stejné 

pro všechny členy družstva. 

4)  Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a naproti tomu má 

družstvo právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu. 

5)  Další vzájemná práva a povinnosti člena a družstva jsou upravena příslušnými ustanoveními 

těchto stanov. 

 

 

III 

Orgány DRUŽSTVA 

 

Článek 16 

Struktura orgánů a jejich jednání 

 

1)  Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze, 

b) představenstvo, 

c) kontrolní komise. 

2) Do orgánů družstva mohou být voleni a vykonávat funkci jen členové družstva starší 18 let  

3) Hlasování v orgánech družstva je veřejné. O každém jednání orgánu družstva se pořizuje zápis 

podle Článku 17 odst. 12. 

 

Článek 17 

Členská schůze 

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 

2) Členská schůze je svolávána předsedou nebo místopředsedou představenstva dle potřeby, 

nejméně však jednou za rok, písemnou pozvánkou, zveřejněnou na internetových stránkách 

družstva www.reporyje.cz a zaslanou členům e-mailem, dopisem anebo předanou osobně 

předsedou nebo místopředsedou představenstva proti podpisu nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů 

před konáním schůze. Pozvánka musí obsahovat obchodní firmu a sídlo družstva, místo a dobu 

zahájení členské schůze, označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 

program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým 

záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, popř. návrh změny 

stanov nebo návrh usnesení o změně stanov. 

3) Předseda nebo místopředseda představenstva je povinen svolat členskou schůzi, požádá-li o to 

písemně alespoň 10% (slovy deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech 

hlasů, a to tak, aby se konala do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení žádosti. Nesplní-li tuto 

povinnost žádný z nich, je oprávněna svolat členskou schůzi osoba písemně pověřená osobami, 

které svolání členské schůze vyžadovaly. 

4) Do působnosti členské schůze patří: 

a) měnit stanovy, 

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, 

mailto:www.reporyje.cz
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c) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva, 

d) schvalovat řádnou účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady 

ztráty, 

e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, 

f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, 

g) stanovit hlavní směry činnosti družstva, 

h) rozhodovat o přeměně a zrušení družstva, 

i) schvalovat jednací řád, směrnice a další vnitrodružstevní dokumenty, 

j) rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, 

k) schvalovat hospodaření s majetkem družstva, 

l) schvalovat zásady pro určování výše úhrad za užívání nemovitostí družstva a za plnění 

poskytovaná s tímto užíváním, 

m) rozhodovat o přijetí úvěru, zřízení zástavy a jiných formách zajištění, 

n) rozhodovat o zcizení majetku družstva včetně uzavírání dohod o smlouvách budoucích, 

o) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva, 

p) rozhodovat o prodeji, zastavení, pachtu nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi 

ve vlastnictví družstva, 

q) rozhodovat o převodech spoluvlastnických podílů na jednotlivých nemovitostech do 

vlastnictví členů družstva nebo jiných osob, 

5) Členská schůze si může vyhradit rozhodování kterékoliv otázky týkající se družstva a jeho 

činnosti, neuvedené v předchozím odstavci. 

6) Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů, pokud zákon 

nevyžaduje účast vyšší. 

7) Na členské schůzi se hlasuje aklamací, neusnese-li se členská schůze na hlasování hlasovacími 

lístky, a to třeba i v jediném bodu programu. 

8) Pro platnost usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných 

hlasů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. K přijetí rozhodnutí o zrušení 

družstva a změně stanov se vyžaduje dvoutřetinová většina hlasů přítomných členů. 

9) Při hlasování členské schůze má každý člen družstva jeden hlas. 

10) Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jinou osobou, popř. jiným členem družstva, a 

to na základě plné moci. 

11) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda nebo místopředseda představenstva 

náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně 

svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna 

se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 6) tohoto článku stanov. 

12) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

a) datum a místo konání schůze, 

b) podstatné body jednání a přijatá usnesení, 

c) výsledky hlasování, 

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 

Zápis podepisuje ten, kdo členskou schůzi svolal, a zapisovatel. Přílohu zápisu tvoří seznam 

účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k jednotlivým bodům 

jednání. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. O rozhodnutí členské 

schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též 

schválený text změny stanov. 

13) Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze pro 

rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Návrh soudu lze podat do tří měsíců ode dne, kdy se 

člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o usnesení členské schůze, nejpozději však do jednoho roku od 

přijetí takového usnesení. 

14) Členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedajícího schůze, zapisovatele a dva 

ověřovatele zápisu. Do zvolení předsedajícího schůze řídí členskou schůzi svolavatel. 
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Článek 18 

Představenstvo 

 

1) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou 

zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 

Představenstvo zejména: 

a) realizuje hlavní směry činnosti družstva, 

b) sestavuje hospodářský rozpočet družstva a předkládá ho ke schválení členské schůzi, 

c) hodnotí výsledky činnosti družstva, 

d) projednává sdělení a podněty kontrolní komise, 

e) schvaluje a vydává řády družstva (vyjma jednacího řádu) a vnitrodružstevní předpisy, jejichž 

schválení si nevyhradí členská schůze, 

f) rozhoduje ve všech právních jednáních v souvislosti se vznikem a zánikem členství, 

g) schvaluje výši členského příspěvku, 

h) vyjadřuje se k navrhovaným stavebním a terénním činnostem a stanovuje podmínky pro jejich 

realizaci, 

i) schvaluje výši poplatků za úkony, 

j) schvaluje výši poplatků za služby poskytované složkami družstva, 

k) rozhoduje o členství družstva v zájmových organizacích a jmenuje zmocněné zástupce 

družstva v těchto organizacích, 

l) rozhoduje o použití finančních prostředků družstva uvolněných členskou schůzí pro finanční 

investice,  

m) rozhoduje ve všech dalších záležitostech družstva, pokud nespadají do pravomoci členské 

schůze nebo kontrolní komise 

2) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za 

svoji činnost. Za představenstvo jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 

3) Je-li však pro právní jednání, které činí družstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu 

alespoň dvou členů představenstva společně. 

4) Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání představenstva svolává jeho předseda. Svolává je 

pozvánkou, zaslanou všem členům představenstva alespoň sedm (7) dnů před konáním jednání 

elektronickou poštou. Musí se sejít do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní 

komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Schůze představenstva mají právo 

zúčastnit se s poradním hlasem pověření členové kontrolní komise a se souhlasem předsedy 

představenstva další členové družstva. 

5) Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí ze svých členů předsedu 

představenstva a místopředsedu. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. 

Představenstvo může stanovit pořadí zastupování i dalšími členy představenstva. 

 

 

Článek 19 

Kontrolní komise 

 

1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho 

členů. Zejména kontroluje dodržování stanov družstva, plnění usnesení členské schůze a 

představenstva družstva a hospodaření družstva.  

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

Podává též návrhy na zlepšení činnosti družstva. 

3) Kontrolní komise je oprávněna požadovat od představenstva družstva předložení všech dokladů a 

poskytnutí informací, jež považuje za potřebné. Pověření členové kontrolní komise jsou 

oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva. 
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4) Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na 

úhradu ztráty družstva. 

5) Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, na které bylo upozorněno, kontrolní komise 

podá představenstvu písemný podnět k nápravě nedostatku a jestliže ani potom do 1 (slovy: 

jednoho) měsíce nedojde k nápravě nedostatku, je kontrolní komise oprávněna požádat 

představenstvo o svolání členské schůze. 

6) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání kontrolní 

komise svolává její předseda. Svolává je pozvánkou, zaslanou všem členům kontrolní komise 

alespoň sedm (7) dnů před konáním jednání elektronickou poštou. 

7) Kontrolní komise má 3 (slovy: tři) členy. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu. 

 

 

Článek 20 
Společná ustavení o orgánech družstva 

 

1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Musí se jednat o osoby 

plně svéprávné, které jsou bezúhonné ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u nichž 

nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti. 

2) Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich řádné 

svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů, 

není-li zákonem nebo těmito stanovami vyžadována jiná většina. 

3) Funkční období členů orgánů družstva činí 5 (slovy: pět) let.  

4) Všichni členové družstva mohou být voleni do orgánů opětovně. 

5) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to 

orgánu, který jej zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení člena na svém nejbližším 

zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců. Po marném uplynutí 

této lhůty se odstoupení považuje za projednané. Výkon funkce člena orgánu končí dnem, kdy 

příslušný orgán odstoupení projednal nebo měl projednat. Jestliže odstupující osoba oznámí své 

odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce do dvou měsíců po takovém 

oznámení, neschválí-li příslušný orgán na její žádost dřívější okamžik zániku funkce. 

6) Jestliže člen orgánu zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, 

musí nejbližší členská schůze družstva zvolit nového člena orgánu družstva. 

7) Funkce v orgánu družstva zaniká dnem, ve kterém členovi orgánu družstva zaniklo členství 

v družstvu.  

8) Vztah mezi družstvem a členem orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o 

příkazu. 

9) Jakékoliv plnění družstva ve prospěch osoby, která je orgánem družstva, lze poskytnout pouze se 

souhlasem členské schůze družstva. 

 

 

IV 

HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA 

 

Článek 21 

Společná ustanovení k hospodaření družstva 

 

1) Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet. 

2) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku a podat daňová přiznání. 

3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady 

ztráty k nahlédnutí. 
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Článek 22 

Způsob použití zisku a úhrada případné ztráty 

 

1) Členská schůze se při projednání řádné účetní závěrky usnese na použití zisku, případně na 

způsobu úhrady ztrát. 

2) Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem jeho splaceného vkladu 

ke splaceným vkladům všech členů ke dni jednání členské schůze. 

3) Případná ztráta se nejdříve vypořádá prostřednictvím zajišťovacích fondů. Pokud tyto fondy 

nepostačují k úhradě ztráty, může členská schůze uložit členům uhrazovací povinnost až do výše 

trojnásobku základního členského vkladu. 

 

V. 

ZÁNIK, ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA 

 

Článek 23 

Zánik družstva 

 

1) Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází jeho zrušení a 

likvidace. Likvidace se nevyžaduje, byl-li osvědčen úpadek družstva a byl-li zrušen konkurz po 

splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek je zcela nepostačující. Do likvidace však 

družstvo vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. 

2) Družstvo se zrušuje: 

a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. dnem, 

kdy toto usnesení bylo přijato. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje 

notářským zápisem, 

b) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem, 

kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, 

c) usnesením členské schůze o přeměně družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. dnem, 

kdy toto usnesení bylo přijato, 

d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

 

 

Článek 24 
Přeměna družstva 

 

1) Usnesení členské schůze o přeměně družstva musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem. 

2) Člen, který nesouhlasí s přeměnou družstva, může z družstva vystoupit za podmínek stanovených 

zákonem. 

 

 

Článek 25 

Závěrečné ustanovení 

 

1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí občanským zákoníkem, zákonem o 

obchodních korporacích, případně dalšími právními předpisy, přičemž družstvo se podřizuje 

zákonu o obchodních korporacích jako celku. 

2) Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze, konané dne 15.9.2016. 


