
 

   

  

  

  

  

  

  

S T A N O V Y  

  

ZVOZD „Horácko“, družstvo,  

Opatov na Moravě 300 

okr. Třebíč  
  
  
  
  

  

 ZVOZD „Horácko“, družstvo, Opatov na Moravě 300 je otevřené společenství – korporace, 
založená za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých 
členů. Družstvo je právnickou osobou a za své závazky odpovídá celým svým majetkem. 
Členové neručí za závazky družstva.  

 Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíle Dr XXXVI,, 
vložce 1332 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 00140023.  Družstvo je zřízeno na dobu 
neurčitou.  

  
  
  
  
  
  
  

  
Část I.  

  

Čl. 1  

  

Obchodní firma: ZVOZD „Horácko“, družstvo  

Sídlo družstva :  Opatov na Moravě 300, okres Třebíč, PSČ 675 28  

  

Čl. 2  

  

Předmět činnosti  

  

1. Zemědělská  výroba  včetně prodeje jejích produktů    



 

2. Potravinářská výroba, kterou družstvo může realizovat zpracováním zemědělských 
surovin  

3. Obchodní činnosti v tuzemsku i do zahraničí, jejímž předmětem jsou výrobky vlastní 
produkce i nakoupené  

4. Zpracování plastů  

5. Doplňkové činnosti:  

a) silniční motorová doprava  

b) truhlářství  

c) výroba a opravy zemědělských strojů  

d) opravy motorových vozidel  

e) řeznictví a uzenářství  

f) další doplňkové činnosti na základě získání živnostenského oprávnění  

g) pronájem a podnájem věcí movitých a nemovitých obhospodařovaných 
družstvem  

  

  

Část II.  
  

Členství v družstvu  

  

Čl. 3  

  

Obecné ustanovení  

  

1. Členství v družstvu je členství bez pracovního vztahu, členství není podmínkou 
pracovního vztahu a naopak  

2. Pracovní vztah člena v družstvu vzniká nebo zaniká podle obecně platných 
pracovněprávních předpisů  

3. Člen pronajímá půdu ve svém vlastnictví a  svůj podíl na majetku družstva na základě 
stanov družstva  

4. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické  

  

  

  

  

  

  

Čl. 4  

  

Vznik členství  

  

1. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a těchto stanov vzniká členství:  

a) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky  

b) převodem členství  

c) zděděním členských práv a povinností po zemřelém členovi (u fyzické osoby)  

d) právním nástupcům zaniklé právnické osoby (člena družstva)  



 

2. Členství v družstvu nevzniká před zaplacením vstupního vkladu  

  

Čl. 5  

  

Vznik členství přijetím za člena  

  

1. O přijetí fyzické nebo právnické osoby za člena družstva rozhoduje představenstvo 
družstva na základě písemné členské přihlášky  

2. Členství vzniká dohodnutým dnem, není-li dohodnut den vzniku členství, vzniká 
členství dnem, kdy představenstvo o přijetí za člena rozhodlo  

3. Členství nevzniká před zaplacení vstupního vkladu, který se rovná základnímu 
členskému vkladu  

4. Dnem vzniku členství nabývá člen členská práva a povinnosti podle stanov družstva  

5. Dnem vzniku členství přechází vlastnické právo k zaplacenému vstupnímu vkladu na 
družstvo   

6. Nedojde-li ke vzniku členství, je družstvo povinno zaplacený vstupní vklad neprodleně 
vrátit  

  

Čl. 6  

  

Vznik členství převodem členství  

  

1. Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jiného člena družstva  

2. K převodu členských práv a povinností podle odst. 1 se vyžaduje souhlas 
představenstva  

3. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může člen odvolat ke členské schůzi, a 
to do pěti dnů od doručení písemného zamítavého rozhodnutí  

4. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení dohody o převodu 
členských práv a povinností se stává nabyvatel členských práv a povinností členem 
družstva v rozsahu práv a povinností  převádějícího člena  

  

  

Čl. 7  

  

Vznik členství zděděním členských práv a povinností  

  

1. Dědic členských práv a povinností zůstavitele může písemně požádat družstvo o 
členství, a to do 1 měsíce  od nabytí právní moci usnesení o dědictví  

2. Souhlas představenstva k převodu členských práv a povinností a vzniku členství se 
vyžaduje. Souhlasí-li představenstvo se vznikem , hledí se na dědice jako by byl členem 
družstva ode dne nabytí dědictví.  

3. Dědic, který o členství nepožádá (neprojeví písemně zájem o členství), má nárok na 
vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo.  

  

Čl. 8  

  

Zánik členství  



 

  

Členství v družstvu zaniká:   

1. dohodou,  

2. vystoupením člena,  

3. vyloučením člena,  

4. převodem družstevního podílu,  

5. přechodem družstevního podílu,  

6. smrtí člena družstva,  

7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva,  

8. prohlášením konkurzu na majetek člena,  

9. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,  

10. 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,  

11. zánikem družstva bez právního nástupce.  

  

Čl. 9  

  

Zánik členství dohodou  

  

1. Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem  

2. Dohodu za družstvo uzavírá představenstvo družstva, dohoda musí mít písemnou 
formu, jinak je neplatná  

  

Čl. 10  

  

Zánik členství vystoupením člena  

  

1. Člen může z družstva vystoupit jednostrannou výpovědí členství  

2. Člen je povinen vystoupení z družstva písemně oznámit představenstvu družstva  

3. Členství zaniká uplynutím doby pěti měsíců. Tato doba začíná prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení z 
družstva  

  

Čl. 11  

  

Zánik členství vyloučením člena  

  

1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena:  

a) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestní čin, který spáchal proti 
družstvu nebo členu družstva (fyzické osoby)  

b) jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti  



 

c) naloží-li se svým členským vkladem v rozporu se stanovami družstva  

d) nepronajme-li družstvu půdu podle stanov družstva  

e) pokud člen nezaplatí základní členský vklad v daném termínu nebo nedoplatí 
základní členský vklad v daném termínu, bude-li tento rozhodnutím členské 
schůze zvýšen  

f) jestliže poškozuje pověst družstva poskytnutím nepravdivých informací na 
veřejnosti nebo vůči třetím osobám  

g) který opakovaně poškodí majetek družstva nebo ho odcizí  

2. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí obsahovat důvody, které 
vedly k vyloučení, jakož i poučení o možnosti odvolání  

3. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy 
zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod 
vznikl  

4. Člen družstva může proti rozhodnutí představenstva o vyloučení z družstva podat 
odůvodněné námitky do třiceti dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení k 
členské schůzi  

5. Členství zaniká, pokud se člen neodvolá k členské schůzi, uplynutím lhůty pro podání 
odůvodněných námitek. V případě odvolání a následném potvrzení rozhodnutí 
představenstva družstva členskou schůzí, zaniká členství dnem doručení písemného 
oznámení o zamítnutí odvolání proti vyloučení  

  

Čl. 12  

  

Zánik členství převodem členství  

  

1. Členovi, který převedl členská práva a povinnosti spojená s jeho celým vkladem na 
jiného člena, členství v družstvu zaniká  

2. Členství v družstvu podle odst. 1 zaniká dnem, kdy představenstvo nebo členská schůze 
schválí dohodu o převodu členských práv a povinností (čl.6, odst. 4)  

  

3. Členovi, který převedl členská práva a povinnosti spojená s částí jeho členského vkladu 
na jiného člena, členství v družstvu nezaniká, podmínkou však je, že zůstatek jeho 
členského vkladu dosahuje výše základního členského vkladu  

  

Čl. 13  

  

Práva a povinnosti členů v družstvu  

  

1. Člen má vůči družstvu tato základní práva:  

a) právo podílet se na kontrole a řízení družstva přímo nebo prostřednictvím 
volených orgánů  

b) právo volit  

c) právo být volen do orgánů družstva   

d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva  

e) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a 
dalších předpisů nebo pravidel  

f) podílet se na zisku úměrně podle výše svého členského vkladu  



 

g) právo při zániku členství za trvání družstva na vypořádání základního členského 
vkladu, dalších členských vkladů dle stanov  

h) nárok na část likvidačního zůstatku při zániku družstva podle stanov družstva  

i) nárok na pachtovné za půdu propachtovanou družstvu za podmínek a ve výši 
stanovenou představenstvem družstva  

j) zavázat se k dalšímu členskému vkladu nebo k další majetkové účasti na 
podnikání družstva za podmínek určených stanovami   

k) právo nahlížet do seznamu členů a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém 
členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.   

  

2. Člen má vůči družstvu tyto základní povinnosti:  

a) dodržovat stanovy, vnitrodružstevní předpisy a plnit usnesení orgánů družstva  

b) propachtovat družstvu půdu, kterou vlastní   

c) účastnit se jednání členské schůze a ostatních orgánů družstva, jejichž je členem 
nebo na jejich jednání je předvolán  

d) v případě převodu členských práv a povinností žádat o souhlas představenstvo 
družstva  

e) uhradit družstvu škodu způsobenou družstvu obecně závazných právních 
předpisů  

f) člen je povinen oznámit a doložit v družstvu každou změnu údajů evidovaných  
v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala  

  

  

Čl. 14  

  

Práva a povinnosti družstva k členům  

  

1. Družstvo má k členům tato základní práva:  

a) přijímat fyzické a právnické osoby za členy družstva, jestliže jejich zájem je v 
souladu s obecně platnými právními předpisy, stanovami družstva a odpovídá 
zájmům a poslání družstva  

b) zamítnout žádost o převod členských práv a povinností, která není v souladu se 
zájmy a posláním družstva  

c) vyloučit člena družstva za podmínek stanovených stanovami družstva  

  

  

2. Družstvo má k členům zejména tyto základní povinnosti:  

a) vede seznam svých členů s údaji uvedenými v platné právní úpravě  

b) vydává potvrzení o členství a o obsahu zápisu v seznamu členů  

c) družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná 
každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům  

d) zajišťuje zemědělskou výrobu na pozemcích ve vlastnictví členů, které se 
nacházejí v hospodářském obvodu družstva a pokud jsou vhodné pro 
zemědělskou výrobu a představenstvo nerozhodne jinak  

e) vyplácí pachtovné za půdu za podmínek a ve výši stanovené představenstvem 
družstva  

f) vyplácí podíl na zisku  rozhodnutí představenstva družstva  



 

g) uhrazuje vypořádací podíl dle stanov družstva  

  

  

Čl. 15  

  

Postup vůči členům, kteří neplní členské povinnosti  

  

1. Dopustí-li se člen družstva méně závažného porušení členských povinností, které není 
důvodem k vyloučení člena z družstva, může mu být uloženo podle závažnosti 
přestupku písemné napomenutí od představenstva družstva  

2. Představenstvo družstva může uložit postih pouze do tří měsíců ode dne, kdy zjistilo 
důvod k postihu, nejpozději však do jednoho roku, kdy tento důvod vznikl  

3. Člen družstva se může proti rozhodnutí představenstva odvolat do patnácti dnů od 
doručení písemného rozhodnutí ke kontrolní komisi  

4. Rozhodnutí kontrolní komise je konečné  

  

  

Část III.  
  

  

Základní členský vklad, další členský vklad a vypořádací podíl  

  

Čl. 16  

  

Základní členský vklad  

  

1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem, 
který je jen jeden  

2. Výše základního členského vkladu je 30.000,-- Kč jak u fyzických tak u právnických 
osob.  

3. Členové družstva se mohou zavázat k dalším základním členským vkladům. Počet hlasů 
člena se odvozuje ze základního členského vkladu a dalších členských vkladů, které 
nakoupil od oprávněných osob. Tím mu vznikl další členský vklad s hlasovacím právem 
( 1 hlas = 30.000,-- Kč). Nenakoupené další členské vklady zůstávají bez hlasovacího 
práva. Jde o majetkové podíly členů družstva, stanovené při transformaci družstva podle 
zákona č. 42/1992 Sb., které jsou do výše základního členského vkladu základním 
členským vkladem a v částce přesahující základní členský vklad jsou dalším členským 
vkladem.  

  V případě hlasování – a) o schválení poskytnutí finanční asistence  

b) o uhrazovací povinnosti  

c) o zrušení družstva s likvidací  

d) o přeměně družstva  

e) o vydání dluhopisů  

  

  má každý člen pouze jeden hlas.  

  

  



 

  

  

  

  

  

Čl. 17  

  

Další členský vklad  

  

1. Podíl na majetku družstva členů vypočtený v rámci transformace a přesahující základní 
členský vklad družstvo neúročí  

2. Člen družstva má možnost každoročně objednat u družstva služby nebo naturálie v 
hodnotě 1% svého dalšího členského vkladu, případně má možnost v kalendářním roce 
pořádat o vyplacení finanční hotovosti v této výši. O hodnotu vyčerpané části se členovi 
družstva snižuje jeho další členský vklad  

3. Uložení, správa a vrácení dalšího členského vkladu je předmětem smlouvy uzavřené 
mezi členem a družstvem. Tato smlouva nepodléhá schvalování členské schůzi  

  

  

Čl. 18  

  

Vypořádání základního členského vkladu  

  

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádání svého 
základního členského vkladu vypořádacím podílem, který se rovná výši vloženého 
základního členského vkladu. Vypořádán bude nejpozději do dvou let ode dne zániku 
členství, nedohodne-li se družstvo s odcházejícím členem jinak. Při vyrovnání dalších 
členských vkladů  se bude postupovat v souladu s písemnou dohodou, kterou má člen 
uzavřenou s družstvem.  

  

Část IV.  
  

  

Základní kapitál a fondy družstva  

  

Čl. 19  

  

Základní kapitál družstva  

  

 Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali 
členové družstva.  

 Základní kapitál družstva je variabilní a jeho výše je závislá na momentálním počtu členů 
a celkové výši jejich členských vkladů.  

  

  

Čl. 20  

  



 

Nedělitelný fond  

  

 Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. 
Nedělitelný fond družstvo doplňuje o 10 % ročního čistého zisku, a to do doby, než výše 
nedělitelného fondu dosáhne 50 % zapisovaného základního kapitálu.  

  Nedělitelný fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělení mezi členy.  

 Nedělitelný fond se používá podle potřeby ke krytí ztrát. O použití nedělitelného fondu 
rozhoduje členská schůze.  

  

  

Čl. 21  

  

Rezervní fond  

  

 Družstvo zřizuje ze zisku rezervní a stabilizační fond jako zajišťovací fondy družstva. 
Fondy slouží družstvu jako zdroj prostředků v situacích, kdy se družstvu nedostává zdrojů 
běžných a ke stabilizaci  družstva. O výši těchto fondů, jejich naplnění  a  o případném 
čerpání rozhoduje členská schůze.  

  

Čl. 22  

  

Sociální fond  

  

 Družstvo zřizuje ze zisku sociální fond, který slouží k plnění sociálních funkcí družstva.O 
zásadách čerpání fondu a výši dotace ze zisku rozhoduje představenstvo.  

  

  

Část V.  
  

Způsob použití zisku a úhrady případné ztráty  

  

Čl. 23  

  

1. O rozdělení zisku, případně způsobu úhrady ztráty, rozhoduje členská schůze.  

2. Z čistého zisku členská schůze přednostně dotuje tyto další fondy:  

a) sociální fond – prostředky lze použít pro pracující členy a zaměstnance 
družstva, o použití rozhoduje představenstvo a pravidla stanoví 
představenstvo  

b) rezervní fond -  do fondu přiděluje členská schůze část zisku, který nebyl 
přidělen do jiných fondů. Rezervní fond může být použit na krytí ztráty 
družstva  

  

  

Část VI.  
  

Orgány družstva  



 

  

Čl. 24  

  

1. Orgány družstva jsou:  

a) členská schůze  

b) představenstvo  

c) komise kontrolní  

  

2. Do orgánů družstva mohou být voleni v souladu s ustanovením čl. 13 odst.1, písm. c/ 
jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 
Je-li člen družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat  za ni v 
orgánu družstva  

3. Funkční období orgánů družstva je 5leté. Členové volených orgánů družstva mohou být 
i do stejných orgánů voleni opětovně.  

4. Členům představenstva, členům kontrolní komise , případně předsedům ostatních 
komisí, může náležet za výkon funkce odměna   

  

  

Čl. 25  

  

Členská schůze  

  

1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“) 2. 
Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně však jednou za každé účetní období.. 
Členskou schůzi svolává představenstvo družstva způsobem stanoveným platnou právní 
úpravou a způsobem upraveným v platné právní úpravě .   

3. Do působnosti členské schůze patří:  

a) měnit stanovy družstva  

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise  

c) schvalovat řádnou i mimořádnou účetní závěrku   

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty  

e) rozhodovat o  základních otázkách koncepce rozvoje družstva  

f) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva  

g) rozhodovat o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud 
tak stanoví zákon, stanovy nebo pokud se rozhodování o některé věci vyhradila  

h) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její 
působnosti  

4. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro 
zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena  
pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání 
členské schůze zmocněncem více než 20 % všech členů družstva, jinak platí, že nemá 
pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.  

  

Čl. 26  

  

Způsob svolání a jednání členské schůze  

  



 

1. Svolatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na 
členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na 
adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za 
doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku 
konání členské schůze.  

2. Obsah písemné pozvánky musí odpovídat platné právní úpravě.  

3. 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  

4. Přílohu zápisu z členské schůze tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a 
podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům  

5. Zápis členské schůze podepisuje člen pověřený vyhotovením zápisu, ten, kdo členskou 
schůzi svolal a 2 ověřovatelé zvolení  členskou schůzí. Každý člen družstva má právo 
na vydání kopie zápisu, a to za úplatu 20,-- Kč za jednu stránku.  

  

Čl. 27  
  

Hlasování na členské schůzi  

  

1. Při hlasování má člen 1 hlas za každý základní členský vklad (1 vklad = 30.000,-- Kč) 2. 
Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o:  

a) schválení poskytnutí finanční asistence  

b) uhrazovací povinnosti  

c) zrušení družstva s likvidací  

d) přeměně družstva  

e) vydání dluhopisů  

3. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. Jestliže má být přijato 
usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v odst. 2, je členská schůze 
schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení 
musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů  

4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou 
členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou 
schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou 
schůzi a samostatnou pozvánkou  

  

Čl. 28  

  

Představenstvo družstva  

  

1. Představenstvo je statutární orgán družstva   

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

3. Členem představenstva může být pouze člen družstva . Zastupování při výkonu funkce 
člena představenstva není přípustné  

4. Návrh na volbu členů představenstva předkládá volební komise navržená dosavadním 
představenstvem schválená členskou schůzí  



 

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu  

6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů  

7. Představenstvo řídí družstvo a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou 
zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské schůze svěřeny jinému orgánu 
družstva  

8. Představenstvo plní usnesení členské schůze a podává jí zprávu o své činnosti a o 
činnosti družstva  

9. Představenstvo zpracovává a členské schůzi předkládá výroční zprávu o hospodaření 
družstva  

10. Představenstvo svolává členskou schůzi a připravuje její jednání  

11. Schvaluje vnitropodniková pravidla a organizační řád  

12. Představenstvo uzavírá pracovní smlouvu s předsedou družstva a stanoví mu plat  

13. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 
dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě 
nedostatků, k jejichž odstranění komise vyzvala  

14. Představenstvo svolává a řídí předseda družstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda 
družstva  

15. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas. Hlasování je veřejné, 
pokud představenstvo nerozhodne, že se bude hlasovat tajně  

16. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 
předsedajícím a zapisovatelem.  

  

Čl. 29  

  

Předseda, místopředseda  

  

1. Předseda připravuje, svolává a řídí jednání představenstva  

2. Předseda jedná za představenstvo navenek. Je-li pro právní jednání, které činí 
představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu předsedy a dalšího člena 
představenstva  

3. Předseda organizuje a řídí běžnou činnost družstva, jedná za družstvo v 
pracovněprávních vztazích  

4. Nemůže-li předseda vykonávat svoji funkci, přechází její výkon na místopředsedu  

5. Z výkonu své funkce skládá předseda účty představenstvu družstva  

6. Funkce místopředsedy není spojena s pracovním vztahem, zvolený člen ji vykonává 
mimo svoji pracovní náplň  

  

Čl. 30  

  

Kontrolní komise  

  

1. Kontrolní komise má 3 členy  

2. Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší . Návrhy na kandidáty 
předkládá členské schůzi volební komise, nerozhodne-li členská schůze jinak  

3. Předsedu a místopředsedu volí ze svého středu členové kontrolní komise  

4. V ostatním platí pro kontrolní komisi příslušná ustanovení zákona o obchodních 
korporacích  



 

  

Čl. 31  

  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

Čl. 32  

  

Odstoupení z funkce  

  

1. Člen družstva, který je do funkce zvolen nebo je jmenován představenstvem, může z 
funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Příslušný orgán 
musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení 
dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení 
pokládá za projednané  

2. Orgán, z něhož člen družstva odstoupil, může povolat zastupujícího člena až do doby, 
kdy může být provedena řádná volba nového člena  

3. Ustanovení odst. 2 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí  

  

  

Čl. 33  

  

Zákaz konkurence  

  

1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být samostatnými 
podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným 
předmětem činnosti. Tento zákaz se nevztahuje na členství ve statutárních a dozorčích 
orgánech právnických osob, ve kterých má družstvo majetkovou účast  

2. Členové družstva, kteří nejsou členy orgánů družstva, mohou podnikat v témže nebo 
podobném předmětu činnosti pouze pokud nepodnikají na úkor družstva. V opačném 
případě může členovi představenstvo podnikání zakázat.  

  

  

Čl. 34  

  

Zemědělský pacht  

  

1. Členové, propachtovávající družstvu půdu v rámci smlouvy o zemědělském pachtu za 
to obdrží pachtovné, jehož výši stanovuje představenstvo družstva.  



 

2. Člen je povinen propachtovat družstvu veškerou půdu v hospodářském obvodu (mimo 
zahrad) s výjimkou lesů a výměry do 5% z celkové jím vlastněné orné půdy a dalších 
5% z celkové jím vlastněné zem. půdy, TTP, které jsou méně vhodné pro mechanizaci. 
Sdružení dále nepodléhá půda, která byla vyjmuta ze ZPF rozhodnutím správních 
orgánů z důvodu ochrany přírody, ochrany zdrojů pitné vody.  

  

  

Čl. 35  

  

Zánik družstva  

  

1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku 2. 
Družstvo se ruší:  

a) usnesením členské schůze  

b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu  

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

4. Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidaci provedou 
členové posledního představenstva, jako likvidátoři, jestliže členská schůze nezvolí jiné 
osoby za likvidátory družstva  

5. Družstvo v likvidaci zastupují před soudem i mimosoudně dva likvidátoři společně. V 
korespondenci a ostatních dokumentech se v názvu družstva připojí „v likvidaci“ a 
podepisují se dva likvidátoři společně  

6. Při provádění likvidace družstva se postupuje v souladu s platnými právními předpisy  

  

  

Čl. 36  

  

Ustanovení závěrečná  

  

Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne   

  

V Opatově dne   

  

  

  

Předseda představenstva  : Ing. Radek Svoboda     …………………………………  

  

Místopředseda    : František Musil        .………………………………..  


