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STANOVY
Valašského ZOD, družstva
I.
čl. 1.
Základní ustanovení
Družstvo
1/ firma družstva je: Valašské ZOD, družstvo
Valašské ZOD, družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, které je
založeno za účelem vzájemné podpory členů a za účelem podnikání.
Sídlo družstva: Zašová č.p.622, PSČ 756 51.
2/

Valašské ZOD, družstvo /dále jen "družstvo"/ je právnickou osobou, která odpovídá za své
závazky, neodpovídá však za závazky jiných fyzických nebo právnických osob. Za své závazky
odpovídá celým svým majetkem.

3/

Družstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svými možnostmi, v souladu se
stanovami družstva a usnesením členské schůze (shromáždění delegátů), a při zachování
příslušných ustanovení právních předpisů.

4/

Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které družstvo zastupuje v právních
jednáních.
Za představenstvo jedná předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.
čl. 2.
Předmět podnikání

1/ Předmětem podnikání družstva je:
a) zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje
b) silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
c) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
d) hostinská činnost
e) rozvod elektřiny
f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
g) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
h) opravy silničních vozidel
i) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
j) distribuce elektřiny
k) obchod s elektřinou
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čl. 3.
Informační deska
1/ Družstvo zřídilo ve svém sídle informační desku, která je přístupná členům každý pracovní
den v běžnou pracovní dobu ve vstupní hale družstva.
Informační deska je zpřístupněna členům prostřednictvím internetových stránek družstva:
www.vzod.cz

II.
Členství v družstvu
čl. 4.
Členský vklad
1/

Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním vkladem. Výše základního
členského vkladu činí 30.000,- Kč.
Člen se může podílet na základním kapitálu družstva jedním nebo více dalšími členskými
vklady. Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. Konkrétní výše
dalšího vkladu člena družstva bude stanovena v každém jednotlivém případě dohodou člena a
představenstva.
Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
vkladů.

2/

Podmínkou vzniku členství v družstvu je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému
vkladu a písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu.

3/

Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu je splněna splacením na účet družstva
vedený bankou (splaceno je ke dni připsání finanční částky na účet družstva) nebo hotově
do pokladny družstva nejpozději do 15 dnů ode dne převzetí přihlášky za člena.
Jestliže uchazeči o členství do doby 2 měsíců ode dne, kdy splnil povinnosti pro vznik členství,
členství v družstvu
nevznikne (představenstvo nerozhodne o jeho přijetí písemným
rozhodnutím a toto rozhodnutí o přijetí členovi nedoručí), je družstvo povinno mu
finanční částku, kterou uchazeč o členství v družstvu uhradil vyplatit zpět, a to bez zbytečného
odkladu po uplynutí této doby, nejpozději do 5ti pracovních dní.

4/

Součástí členství v družstvu není pracovní vztah, členové nemají přednostní
uzavření pracovního poměru s družstvem.

5/

Smlouva o dalším členském vkladu, její změna a zrušení nepodléhá schválení členské schůze
(shromáždění delegátů).

6/

Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na
trojnásobek stávající výše.

7/

V případě navýšení základního členského vkladu doplatky členů je vkladová povinnost splněna
doplatkem na účet družstva vedený bankou nebo hotově do pokladny družstva nejpozději do
60 dnů ode dne, kdy bylo přijato usnesení členské schůze nebo shromáždění delegátů o
navýšení základního členského vkladu.
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právo na

čl. 5.
Vznik členství, převod a přechod družstevního podílu
1/ Členem družstva může být fyzická osoba, která je ke dni vzniku členství zletilá (zletilosti se
nabývá dovršením 18 let) a je plně svéprávná.
2/

Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito
stanovami,
při založení družstva dnem vzniku družstva,
dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena příp. pozdějším dnem v rozhodnutí o přijetí
uvedeným,
převodem družstevního podílu,
přechodem družstevního podílu.

3/

Přihláška uchazeče o členství musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva,
jméno, datum narození a bydliště uchazeče o členství, a uvedení výše základního členského
vkladu, event. dalších členských vkladů uchazeče o členství.
K přihlášce o členství musí být přiloženo písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
k základnímu členskému vkladu a doklad o splnění vkladové povinnosti k základnímu
členskému vkladu, příp. k dalším členským vkladům.

4/

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo družstva písemným rozhodnutím, které musí
obsahovat firmu družstva, údaje o přijatém členovi: jméno, datum narození a bydliště,
uvedení výše zaplaceného základního členského vkladu, event. dalších členských vkladů
člena, v případě vzniku členství k pozdějšímu dni než je den vydání rozhodnutí o přijetí rovněž
uvedení data vzniku členství.

5/

Člen může převést družstevní podíl na jiného člena družstva nebo na jinou osobu pouze
s předchozím souhlasem družstva (představenstva), a to pouze na osobu, která se podle
ustanovení zákona o obchodních korporacích nebo stanov může stát členem družstva.
Souhlas družstva vyslovuje na písemnou žádost převádějícího člena (převodce)
představenstvo, a to písemným udělením nebo neudělením souhlasu s převodem družstevního
podílu.

6/ Družstevní podíl se převádí písemnou smlouvou o převodu družstevního podílu.
7/

Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu
dnem, kdy byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo
pozdějším dnem, určeným ve smlouvě o převodu družstevního podílu, následujícím po
doručení této smlouvy, a to pouze při splnění podmínky vyslovení souhlasu družstva
(představenstva), s převodem družstevního podílu. Převod družstevního podílu na osobu, která
není ani se nehodlá stát členem družstva není možný.

8/

Družstevní podíl přechází na právního nástupce (dědice) člena, který chce být členem družstva
s tím, že vznik jeho členství je podmíněn souhlasem družstva.
Souhlas družstva (představenstva) s přechodem družstevního podílu na právního nástupce
(dědice) vyslovuje na písemnou žádost právního nástupce (dědice) představenstvo.
K písemné žádosti o vyslovení souhlasu s přechodem družstevního podílu musí být připojen
právní titul osvědčující právní nástupnictví (rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, ověřená kopie).
Družstevní podíl může zdědit i více osob (dědiců).
O udělení souhlasu družstva s přechodem družstevního podílu na právního nástupce (dědice),
může požádat dědic, který dědictvím nabude družstevní podíl s členským vkladem ve výši
alespoň základního členského vkladu (30.000,-Kč).
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9/

Udělí-li představenstvo písemný souhlas s přechodem družstevního podílu na právního
nástupce (dědice), stává se právní nástupce (dědic) členem družstva ode dne nabytí dědictví.

10/ Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní podíl nelze,
pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo
nabyvatele družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu.
čl. 6.
Seznam členů
1/

Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují tyto údaje (dále jen zapisované
skutečnosti):
a) příjmení, jméno člena
b) bydliště, případně adresa pro doručování
c) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu
d) výše základního případně dalšího členského vkladu
Do seznamu členů mohou být zapisovány také další údaje:
e) datum narození člena
f) číslo účtu, na který mohou být zasílány výnosy z členských podílů

2/

Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez
zbytečného odkladu poté,co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované
skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

3/

Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke
členům družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů,
kterých se týkají.
čl. 7.
Družstevní podíl, práva a povinnosti členů

1/ Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý
člen může mít pouze jeden družstevní podíl.
2/

Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.

3/

Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména :
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
d) na podíl člena na zisku družstva,
e) na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva,
f) na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací,
g) na obhospodařování zemědělských pozemků, jejichž je vlastníkem, a které družstvo
užívá na základě sepsané nájemní či pachtovní smlouvy.

4/ Člen je povinen zejména :
a) dodržovat stanovy družstva,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva přijatá v souladu se zákonem a těmito
stanovami,
c) zachovávat mlčenlivost v záležitostech družstva, se kterými přijde do styku při výkonu
svých členských práv
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d) zemědělské pozemky, které má člen ve vlastnictví a nevyužívá je pro sebe, nabídnout
přednostně k užívání družstvu, v celé nebo místně příslušné výměře zemědělské půdy
sdružené do půdních bloků dle veřejného seznamu.
čl. 8.
Podíl člena na zisku
1/

Člen má právo na podíl na zisku družstva, jestliže jeho členství trvalo k poslednímu dni
účetního období, za které byla tato závěrka sestavena, na základě rozhodnutí členské schůze
(shromáždění delegátů) o rozdělení zisku mezi členy a o určení výše zisku k rozdělení mezi
členy, a to na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky, kterou členská schůze
(shromáždění delegátů) schválila.

2/

Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou vkladovou
povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni účetního období, za
které se zisk rozděluje.

3/

Podíl člena na zisku je splatný do 12 měsíců ode dne, kdy členská schůze (shromáždění
delegátů) přijala rozhodnutí o rozdělení zisku a určila výši zisku k rozdělení mezi členy.
Výplata zálohy na podíl na zisku není povolena.

4/

Podíl na zisku nesmí být vyplacen v případě, že by si tím družstvo přivodilo úpadek.
čl. 9.
Vypořádací podíl
Podíl na likvidačním zůstatku

1/

Při zániku členství za trvání družstva jinak než převodem družstevního podílu nebo udělením
příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí, má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
Na vypořádací podíl má nárok právní nástupce (dědic) družstevního podílu, pokud se nestal
členem družstva.

2/

Výše vypořádacího podílu člena, jehož členství zaniklo, je stanovena ve výši 100% jeho
členského vkladu tj. základního i dalšího členského vkladu.

3/

Vypořádací podíl je splatný nejpozději ve lhůtě do dvou let ode dne zániku členství.

4/

Při zrušení družstva bez právního nástupce (zrušení družstva s likvidací) má člen právo na
podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru
podle výše jimi splněných vkladových povinností.
Vyplacení likvidačního zůstatku se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních
korporacích.
čl. 10.
Zánik členství

1/ Členství v družstvu zaniká:
a) dohodou,
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena družstva,
g) prohlášením konkursu na majetek člena,
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h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí
nebo v exekuci,
j) zánikem družstva bez právního nástupce,
k) jiným způsobem určeným zákonem.
2/ Dohodu o zániku členství lze uzavřít jen písemně.
3/

Člen je oprávněn své členství v družstvu ukončit vystoupením člena. Oznámení o vystoupení
člena z družstva musí mít písemnou formu.
Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 6 měsíců a začne běžet ode dne, kdy člen
družstvu doručil písemné oznámení o vystoupení.

4/

Členství člena družstva zaniká uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy člen družstvu doručil písemné
oznámení o vystoupení.

5/

Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své
členské povinnosti.
Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha představenstva, ve které musí
být uveden důvod jejího udělení s upozorněním na možnost vyloučení s výzvou, aby člen
s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností
odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení
výzvy.
Členovi, který porušil závažným způsobem nebo opakovaně své členské povinnosti a porušení
členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit,
nemusí rozhodnutí o vyloučení předcházet výstraha s poskytnutím lhůty.

III.
Orgány družstva
1/ Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) shromáždění delegátů
c) představenstvo
d) kontrolní komise
čl. 11.
Členská schůze
1/ Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva.
Do působnosti členské schůze patří:
a) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti družstva
b) rozhoduje o přeměně družstva
c) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení
d) rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací
e) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
f) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem
g) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti
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2/

Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších otázkách, které
zákon o obchodních korporacích nebo stanovy do její působnosti určují, to se netýká záležitostí
svěřených zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.

3/

Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastoupení na členské schůzi musí mít písemnou formu a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění.
Zmocněncem může být člen družstva nebo jiná osoba, zmocněnec nesmí zastupovat více než
čtrnáct členů družstva a rozsah uděleného zmocnění nesmí překročit zastoupení na jedné
konkrétní členské schůzi, jinak platí, že pro jednání na členské schůzi není udělena žádná plná
moc.
Uděluje-li člen družstva plnou moc k zastoupení na členské schůzi jiné osobě než členovi
družstva, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

4/

Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva.

5/ Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
čl. 12.
Svolání členské schůze
Náhradní členská schůze
1/

Členská schůze se svolává písemnou pozvánkou odeslanou každému členu na adresu
uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. V téže lhůtě
svolavatel pozvánku uveřejní na informační desce a na internetových stránkách družstva,
kde musí být přístupná každému členu družstva až do okamžiku konání členské
schůze.
Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.

2/ Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí
tak, aby co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze,
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
3/

Představenstvo svolává členskou schůzi tak, aby na ni členové družstva mohli včas projednat
všechny záležitosti patřící do její působnosti.

4/

Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, kdy je k tomu dán důležitý zájem
družstva a v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.

5/

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

6/

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech
členů družstva.
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čl. 13.
Rozhodování členské schůze
1/

Členskou schůzi řídí předseda představenstva nebo člen pověřený k tomu představenstvem
družstva, případně svolavatelem. Na návrh toho, kdo členskou schůzi svolal, může být jejím
řízením pověřen i jiný člen družstva, případně jiná osoba. O tom rozhodne členská schůze
usnesením.

2/

Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly

3/

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících
většinu všech hlasů, nevyžaduje–li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší
počet hlasů.

zařazeny do programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi, lze na členské schůzi
projednat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů.
4/

Členská schůze je schopna se usnášet, jsou–li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a
k přijetí usnesení je třeba souhlasu alespoň dvou třetin z přítomných členů, jestliže má být
přijato usnesení členské schůze o
a) zrušení družstva s likvidací,
b) přeměně družstva.

5/ Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na
tajném hlasování.
6/

V případě veřejného hlasování hlasují přítomní členové, na výzvu osoby oprávněné řídit
členskou
schůzi, zdvižením ruky nebo jiným vhodným
způsobem
nevzbuzujícím
pochybnosti o projevené vůli.

7/

Jestliže má být o některé záležitosti rozhodováno tajným hlasováním, zvolí členská schůze na
návrh osoby oprávněné řídit členskou schůzi, veřejným hlasováním potřebný počet členů
volebního výboru, kteří rozdají přítomným členům hlasovací lístky. Členové hlasují odevzdáním
hlasovacích lístků do schránky k tomu určené.

8/ Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.
9/ Usnesení členské schůze se osvědčuje notářským zápisem, jedná–li se o
a) zrušení družstva s likvidací,
b) přeměnu družstva,
c) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání družstva.
čl. 14.
Shromáždění delegátů
1/ Působnost členské schůze plní shromáždění delegátů zčásti, a to v tomto rozsahu :
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,
c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
2/

schvaluje smlouvy o výkonu funkce,
schvaluje poskytnutí finanční asistence,
rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
rozhoduje o použití rezervního a nedělitelného fondu,
určuje auditora,
schvalování a udělení a odvolání prokury,
rozhoduje o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů.

Shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách,
které výslovně do působnosti shromáždění delegátů tyto stanovy ani zákon nesvěřují; to
neplatí, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo do
působnosti kontrolní komise.
Pokud si shromáždění delegátů vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti,
nemůže být o této záležitosti rozhodováno na témž shromáždění delegátů, na němž si
shromáždění delegátů rozhodování o určité záležitosti vyhradilo.

3/ Členové jsou zařazeni do jednoho volebního obvodu delegátů (dále jen volební obvod).
Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo. Představenstvo předem stanoví celkový
počet volených členů shromáždění delegátů, při dodržení limitu, že jeden delegát je volen na
15 až 20 členů družstva.
Na stanovený volební obvod jsou voleni náhradníci delegátů v počtu dle návrhu
představenstva s určením pořadí, podle kterého náhradníci nastupují na uvolněné místo ve
shromáždění delegátů po delegátovi, jehož členství ve shromáždění delegátů zaniklo.
4/

Při volbě nebo odvolání delegáta má každý člen jeden hlas.
Pro volbu a odvolání delegátů platí, že členové volebního obvodu mohou hlasovat o volbě či
odvolání delegáta, pokud je přítomna většina všech členů volebního obvodu majících většinu
všech hlasů. Zvolen či odvolán je delegát rozhodnutím většiny hlasů přítomných členů.
O zvolení delegáta nebo jeho odvolání musí být vyhotoven zápis ze schůze volebního
obvodu.

5/

Členem shromáždění delegátů může být pouze člen družstva, který s volbou za člena
shromáždění delegátů vyslovil písemně souhlas.

6/

Delegát vykonává svoji funkci osobně. Delegát jedná v souladu se zájmy členů družstva, jež
zastupuje.

7/

Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho
funkčního období.
Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká
doručením prohlášení do sídla družstva.

8/

Družstvo vede seznam delegátů, právní úprava související se seznamem delegátů je blíže
upravena zákonem o obchodních korporacích.

9/ Povinnost zúčastnit se shromáždění delegátů mají delegáti.
Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají dále členové představenstva a kontrolní komise,
likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis.
Požádá-li některá z těchto osob o slovo, udělí se jí před zahájením hlasování.
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čl. 15.
Hlasovací právo
1/

Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti.

2/ Každý člen shromáždění delegátů má jeden hlas.
čl. 16.
Svolání shromáždění delegátů
1/

Shromáždění delegátů svolává představenstvo jednou ročně. Shromáždění delegátů, na
kterém se projednává řádná účetní závěrka se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení
účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

2/ Příslušná osoba nebo orgán oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou
zaslanou všem delegátům na adresu bydliště delegáta uvedenou v seznamu delegátů alespoň
15 dnů předem.
Pokud delegát písemně oznámil jinou doručovací adresu, zasílá se mu pozvánka na tuto
doručovací adresu.
Pozvánka na shromáždění delegátů se dále uveřejní na informační desce družstva a na
internetových stránkách družstva, kde musí být přístupná až do okamžiku konání
shromáždění delegátů.
Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.
3/ Pozvánka obsahuje alespoň:
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení shromáždění delegátů; místo a doba shromáždění delegátů musí
být
určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegáta se jej zúčastnit,
c) označení,zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů,
d) program shromáždění delegátů
4/

K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění
delegátů.

5/ Družstvo je povinno informovat své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady
k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.
6/

Představenstvo svolá shromáždění delegátů, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo
10% zvolených delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu
nezanikl, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dní po doručení žádosti.

7/ Na žádost kontrolní komise nebo 10% zvolených delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doručení
žádosti představenstvu nezanikl, v důležitém zájmu družstva nebo v případě, že není
shromáždění delegátů svoláno do 30ti dní po doručení žádosti dle čl. 16 bod 6/ Stanov, může
shromáždění delegátů svolat nejméně 1/3 členů představenstva, likvidátor nebo kontrolní
komise.
Není-li shromáždění delegátů svoláno těmito osobami do 10ti dní poté, co uplynula lhůta pro
svolání shromáždění delegátů představenstvem, může shromáždění delegátů svolat a všechny
úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi delegáty, kteří o svolání
shromáždění delegátů písemně požádali.

11

8/

Není-li shromáždění delegátů svolané na žádost kontrolní komise nebo 10% zvolených
delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl,
usnášeníschopné, je ten, kdo je svolal, povinen svolat náhradní shromáždění delegátů, to
neplatí, vzala-li kontrolní komise nebo delegáti svou žádost na svolání shromáždění delegátů
zpět.
čl. 17.
Jednání shromáždění delegátů
Náhradní shromáždění delegátů

1/

Pro posouzení schopnosti shromáždění delegátů se usnášet a stanovení počtu hlasů
potřebných k přijetí usnesení se počítají pouze ty hlasy delegátů, jejichž výkon funkce ke dni
konání shromáždění delegátů trvá.

2/ Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.
3/ Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů.
Shromáždění delegátů se usnáší 2/3 hlasů všech členů shromáždění delegátů, v případech
usnášení se o:
a) změně stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti
b) volbě a odvolání členů a náhradníků členů představenstva a kontrolní komise
4/

Není-li
shromáždění
delegátů
schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní
shromáždění delegátů, je- li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní shromáždění
delegátů se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů
a samostatnou pozvánkou.

5/

Náhradní shromáždění delegátů se usnáší v případech:
a) změny stanov, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti
b) volby a odvolání členů a náhradníků členů představenstva a kontrolní komise
2/3 hlasů všech členů shromáždění delegátů.

6/ V případě poklesů členů na méně než 200 členů přejímá veškerou působnost shromáždění
delegátů stanovenou těmito stanovami členská schůze.
čl. 18.
Představenstvo
1/

Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvo rozhoduje o všech
záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému orgánu družstva.
Do působnosti představenstva patří obchodní vedení družstva.
Představenstvo je oprávněno požádat členskou schůzi (shromáždění delegátů) o udělení
pokynu týkajícího se obchodního vedení, tím není dotčena povinnost členů představenstva
jednat s péčí řádného hospodáře.

2/

Představenstvo je voleno z členů, kteří mají teoretické, praktické, řídící a organizační
zkušenosti a mají dostatečné předpoklady pro koncepční práci při podnikatelské aktivitě
družstva.
Členové představenstva jednají pečlivě, s potřebnými znalostmi, informovaně a v obhajitelném
zájmu družstva a s nezbytnou loajalitou.
Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družstvu způsobit škodu.

12

3/

Družstvo zastupuje představenstvo, za družstvo rozhoduje, vyjadřuje jeho vůli a zastupuje jej
v právních jednáních.
Za představenstvo jedná předseda samostatně nebo dva členové představenstva společně.

4/

Představenstvo vyslovuje souhlas s převody družstevních podílů a to jak na členy družstva,
tak i na jiné osoby.

5/

Představenstvo plní usnesení
s právními předpisy.

6/

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke
schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty.
Představenstvo vede seznam členů.

7/

Představenstvo má 5 členů, členové představenstva volí předsedu a místopředsedu.

8/

Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně 10x ročně. Představenstvo se musí sejít do
10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu k odstranění
nedostatků zjištěných při její činnosti nedošlo k nápravě.

9/

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů
představenstva.

10/

Jednání představenstva řídí předseda nebo jiný člen představenstva zvolený k řízení schůze
představenstvem.
Předseda jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům družstva.

členské schůze (shromáždění delegátů), není-li v rozporu

čl. 19.
Ředitel (prokurista)
vypuštěno
čl. 20.
Kontrolní komise
1/

Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může
požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

2/

Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.

3/

Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení
zisku nebo úhradě ztráty družstva.

4/

Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na sjednání
nápravy.

5/

Představenstvo (ředitel, prokurista) oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení
družstva nebo jeho členů.
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6/

Předseda kontrolní komise anebo člen kontrolní komise, kterého k tomu tato komise pověří,
má právo zúčastnit se jednání představenstva. Představenstvo musí o každém svém jednání
kontrolní komisi předem informovat.

7/

Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před
soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

8/

Kontrolní komise má 3 členy, kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu.
Kontrolní komisi svolává k jejímu jednání předseda nejméně 4x ročně.

9/

Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

10/

Jednání kontrolní komise řídí její předseda. Předseda kontrolní komise jedná za kontrolní
komisi ve vztahu k jiným orgánům družstva.
V době nepřítomnosti předsedy kontrolní komise vykonává jeho působnost jiný člen kontrolní
komise pověřený předsedou kontrolní komise.

11/

Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.
čl. 21.
Společná ustanovení o členství v orgánech

1/

Funkční období orgánů družstva je 5 let.

2/

Členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně.
Na členy představenstva i členy kontrolní komise se vztahuje zákaz konkurence dle zák. o
obchodních korporacích.

3/

Funkce člena orgánu družstva zaniká odvoláním nebo volbou nového člena orgánu družstva,
ledaže z rozhodnutí členské schůze (shromáždění delegátů) plyne něco jiného.

4/

Člen orgánu družstva může z funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro
družstvo nevhodná.
Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen voleného orgánu družstva povinen
doručit orgánu, jehož je členem.
Při odstoupení z funkce, funkce v orgánu zaniká volbou nového člena orgánu.

5/

Jestliže z důvodu smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného
ukončení funkce člena nebo členů představenstva, nebude představenstvo schopné plnit své
funkce, jmenuje chybějícího člena nebo členy představenstva soud na návrh osoby, která
osvědčí právní zájem, a to na dobu než bude nebo budou řádně zvoleni chybějící členové
představenstva.

6/

Orgány družstva (představenstvo i kontrolní komise), jejichž počet neklesl pod polovinu, jsou
oprávněny, jmenovat náhradní členy orgánu družstva do příští schůze shromáždění delegátů.

7/

Člen orgánu družstva musí být bezúhonný ve smyslu zák. o živnostenském oprávnění, nesmí
u něj nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

8/

Člen družstva ucházející se o zvolení do funkce člena voleného orgánu je povinen o
okolnostech týkajících se jeho osoby, které podle zákona o obchodních korporacích mohou
být překážkou pro výkon jeho funkce v orgánu družstva nebo je podle právní
úpravy
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dané zákonem o obchodních korporacích vyloučen z výkonu funkce člena statutárního
orgánu anebo je dána na jeho straně jiná překážka pro výkon funkce, o této skutečnosti
písemně informovat představenstvo i kontrolní komisi.
Nastane–li taková skutečnost v době trvání výkonu jeho funkce, je člen představenstva
nebo člen kontrolní komise povinen o ní bez zbytečného odkladu písemně uvědomit
shromáždění delegátů.
Splněním této povinnosti se má za to, že tento člen představenstva nebo kontrolní komise,
činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

IV.
Hospodaření družstva,fondy
čl. 22.
Fondy družstva
1/

Družstvo zřídilo rezervní fond. Není–li určeno právním předpisem jinak, přiděluje
shromáždění delegátů na návrh představenstva do rezervního fondu nejméně 5 % čistého
zisku zjištěného účetní závěrkou za účetní období. Rezervní fond používá družstvo na
úhradu ztráty z běžné činnosti. Jiné fondy družstva a ostatní jeho zdroje mohou být na
úhradu ztráty použity jen jestliže je ztráta družstva zjištěná řádnou nebo mimořádnou
účetní závěrkou vyšší než rezervní fond. Za trvání družstva nelze rozdělit rezervní fond ani
z části mezi jeho členy.

2/

Ke krytí potřeb spojených s provozem družstva zřídilo družstvo nedělitelný fond.
Shromáždění delegátů na návrh představenstva přiděluje do nedělitelného fondu nejméně
5 % ze svého zisku za zjištěné účetní období. Nedělitelný fond může být použit ke krytí
mimořádných ztrát, jako rezerva pro řešení nahodilých událostí a dále pro případ, kdy ztrátu
družstva zjištěnou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou nepokryje výše rezervního
fondu.
Návrh na čerpání nedělitelného fondu předkládá představenstvo a schvaluje
shromáždění delegátů. Za trvání družstva nelze rozdělit nedělitelný fond ani z části mezi jeho
členy.

3/

K uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců může družstvo vytvořit ze svého zisku fond
sociálních potřeb, rozhodne–li tak shromáždění delegátů. O jeho čerpání rozhoduje
představenstvo.
čl. 23.
Závěrečná a přechodná ustanovení

1/

Dojde –li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné
znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této
skutečnosti dozví. Úplné znění stanov uveřejní představenstvo na informační desce.

2/

Toto úplné znění stanov obsahuje změnu stanov družstva přijatou Shromážděním delegátů
Valašského ZOD, družstva konaného dne 24.7.2020. Ode dne 24.7.2020 jsou přijaté změny
stanov účinné.

V Zašové dne 27. července 2020
Digitálně podepsal Ing. Jan Jadrníček

……………………………………
Valašské ZOD, družstvo
Ing. Jan Jadrníček
předseda představenstva

DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-47151641,
O=Valašské ZOD,
družstvo [IČ 47151641],
OU=5, CN=Ing. Jan
Jadrníček, SN=Jadrníček,
GN=Jan, serialNumber=P194027
Důvod: Potvrzuji správnost
a úplnost tohoto dokumentu
Umístění:
Kontakt:
Datum: 27.07.2020 10:45:34
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