S T A N O V Y družstva
A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I. Úvodní ustanovení

1.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem
společného podnikání v lesní výrobě a další hospodářské a jiné činnosti s cílem
dosahování zisku.

2.

Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým
majetkem.

3.

Členové družstva neručí za závazky družstva, nestanoví-li zákon jinak.

4.

Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou.

5.

Právní poměry družstva upravuje Občanský zákoník, Zákon o obchodních
společnostech a družstvech (dále také „Zákon“) a tyto stanovy (dále jen Stanovy).
II. Firma družstva

Firma družstva je: Lesní družstvo Slopné, IČ:18559891, zapsáno v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně oddíl Dr. Vložka 210
III. Sídlo družstva
Sídlem družstva je: Slopné 190, PSČ 76323 Dolní Lhota,
IV. Předmět podnikání
Předmětem podnikání družstva je:
a) Lesní výroba
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
V. Základní kapitál družstva

1.

Základní kapitál družstva je tvořen součtem členských vkladů všech členů družstva a
činí 6 369 443 Kč.

2.

Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva nejméně základním členským
vkladem kterým je jeden díl ze 118 dílů.
B. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
VI. Členství v družstvu

1.

Členství v družstvu je dobrovolné.

2.

Členem družstva může být jen fyzická osoba.

3.

Členem družstva může být pouze osoba, která se zaváže k dodržování Stanov.

4.

Podmínkou členství není pracovní poměr člena k družstvu.
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VII. Majetková účast člena v družstvu
Členský vklad
1.

Členským vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního
kapitálu družstva.

2.

Každý člen je povinen do družstva vložit základní členský vklad.

3.

Člen může do družstva vložit jeden nebo více dalších členských vkladů. Počet dalších
členských vkladů není omezen.

4.

Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších
členských vkladů.

5.

Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému
vkladu.

6.

Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí 1.000,Kč na jeden podíl a zápisné ve výši 100,- Kč na jeden podíl.

7.

Vkladová povinnost ve výši základního členského vkladu musí být přistupujícím členem
splněna při vzniku členství.

Zvýšení a snížení základního členského vkladu

8.

Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem
členům z vlastních zdrojů družstva za podmínek určených Zákonem.
Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů není možné.

VIII. Družstevní podíl
1.

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

2.

Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl.

3.

Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle
jiného právního předpisu.

4.

Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.

5.

Převod a přechod družstevního podílu je přípustný.

6.

Družstevní podíl nesmí být představován cenným papírem nebo zaknihovaným
cenným papírem.
Převod družstevního podílu

7.

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení Zákona
nebo Stanov může stát členem družstva.

8.

Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena.
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9.

Člen může převést svůj družstevní podíl i na osobu, která není členem.
Převod podílu je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlas představenstva s
převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Převod je účinný nejdříve v
den, kdy představenstvo k němu udělilo souhlas.

10.

Písemná žádost člena o souhlas s převodem vždy obsahuje firmu družstva, jméno,
datum narození, bydliště nebo člena, vymezení jeho družstevního podílu, důvody
převodu podílu a označení osoby (jméno, bydliště, datum narození ), na kterou bude
podíl převeden.
Písemná smlouva o převodu družstevního podílu družstvu nebo písemné prohlášení
převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy musí obsahovat nejméně označení
převádějícího člena, označení nabyvatele podílu, vymezení podílu a den účinnosti
smlouvy. Podpisy účastníků na dohodě nebo prohlášení musí být úředně ověřeny.
Přechod družstevního podílu
Družstevní podíl přechází na dědice nebo právního nástupce člena za podmínek
stanovených Zákonem a Stanovami.

11.

Dědic, který se nestal členem má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství
zaniklo, a to za stejných podmínek a ve stejných lhůtách, určených Stanovami, které by
zemřelému členovi příslušely.
Splynutí družstevních podílů

12.

Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní díl, jeho družstevní
díly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Splynutí se dále řídí
Zákonem.
Rozdělení družstevního podílu

13.

Družstevní díl nelze rozdělit.
Zastavení družstevního podílu

14.

Člen nesmí zastavit svůj družstevní podíl.
IX. Vznik členství v družstvu

1.

Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených Zákonem a
Stanovami.

2.

Členem družstva se může stát fyzická, která splňuje podmínky určené Stanovami,
podá členskou přihlášku a vloží členský vklad a zápisné způsobem určeným
Stanovami.

3.

Členství v družstvu vzniká
a) dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem
uvedeným v tomto rozhodnutí,
b) převodem družstevního podílu,
c) přechodem družstevního podílu.

4.

O přijetí za člena rozhoduje představenstvo na základě písemné členské přihlášky.
Přihláška uchazeče o členství vždy obsahuje firmu družstva, jméno, datum narození,
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bydliště člena a vymezení jeho družstevního podílu. Přihláška dále obsahuje
prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství uvedených v Zákoně a
Stanovách a závazek ke splacení členského vkladu a zápisného. Přihláška musí
obsahovat vlastnoruční podpis (ověřený) osoby podávající přihlášku a vyjádření, že se
tato osoba seznámila se Stanovami.
5.

Představenstvo může rozhodnout o přijetí za člena družstva, pokud žadatel splňuje
podmínky pro vznik členství. Rozhodnutí představenstva je obsaženo v zápisu
z jednání. Rozhodnutí musí mít písemnou formu a vždy obsahuje firmu družstva,
jméno, firmu nebo název, datum narození , bydliště uchazeče o členství a vymezení
jeho družstevního podílu. Pozitivní rozhodnutí družstva o přijetí dále obsahuje určení
dne, kdy členství vznikne, a podmínky, které uchazeč bude muset splnit (splacení
členského vkladu a zápisného).

6.

Členství vzniká dnem, kdy představenstvo družstva členskou přihlášku schválí.
Členství nemůže vzniknout přede dnem zaplacení vstupního vkladu a zápisného, je-li
uchazeč o členství k jeho úhradě podle Stanov povinen.
X. Zánik členství v družstvu

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,
h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu
rozhodnutí nebo v exekuci,
j) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a
povinností,
k) právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po
uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního
právního předpisu (bližší podmínky stanoví Zákon),
l) zánikem družstva bez právního nástupce.
Dohoda o zániku členství

2.

Dohoda o zániku členství mezi členem a družstvem se uzavírá písemně a musí
obsahovat den ukončení členství. Za družstvo dohodu uzavírá představenstvo.
Vystoupení

3.

Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu
(odhláška). Oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.
Vystoupením zaniká členství uplynutím lhůty pro vystoupení, která činí 6 měsíců ode
dne doručení odhlášky družstvu. Představenstvo družstva projedná odhlášku na svém
nejbližším zasedání po jejím doručení. Představenstvo může vystupujícímu členovi
navrhnout zkrácení lhůty pro zánik členství.

4.

Pokud člen vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou Stanov, členství
vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o
vystoupení doručeno družstvu. Bližší podmínky stanoví Zákon.
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Vyloučení člena z družstva

5.

Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně
porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných
důležitých důvodů uvedených ve Stanovách.

6.

Důležitým důvodem pro vyloučení je, pokud:
a) byl člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu
nebo jeho členu;
b) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo
jeho členů;
c) přestal splňovat podmínky členství;
d) nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal;
e) nezaplatil, ani ve lhůtě družstvem dodatečně určené, svůj prokazatelný dluh vůči
družstvu.

7.

Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje
představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na
možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a
následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne
přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Výstrahy není potřeba, jestliže porušení
členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve Stanovách měly následky,
které nelze odstranit. Důvod vyloučení nemůže být dodatečně měněn.

8.

O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo.
Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Se zrušením vyloučení musí
vyloučený člen písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučený člen souhlas do 1 měsíce ode
dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k takovému rozhodnutí se
nepřihlíží; to neplatí, pokud tento člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve
písemně požádal. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá
řízení o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva před soudem.

9.

Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že
námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu
nezaniklo.

10.

Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí
námitek.
XI. Obnovení členství

1.

Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to
neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že
majetek dlužníka je zcela nepostačující.

2.

Insolvenční správce vrátí do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
konkursu vyplacený vypořádací podíl úpadce družstvu.

3.

Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením
družstevního podílu, členství povinného v družstvu se obnovuje.

4.

Další podmínky obnovení členství stanoví Zákon.
XII. Vypořádací podíl

1.

Při skončení členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl.
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2.

Nárok na vypořádací podíl má právní nástupce člena, pokud na něj nepřejde
družstevní podíl, nebo dědic, který se nestane členem družstva nebo který účast v
družstvu vypoví, a to za stejných podmínek a ve stejných lhůtách určených Stanovami,
jaké by zemřelému členu příslušely.

3.

Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v
daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných
vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto
účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle věty první násobí
výší vlastního kapitálu družstva po odečtení rezervního fondu, je-li podle jiného
právního předpisu nebo Stanov zřízen, a to v rozsahu, v jakém podle jiného právního
předpisu nebo Stanov nelze rezervní fond rozdělit mezi členy družstva, zjištěného z
účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství zaniklo.
Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se vypořádací podíl z
vlastního kapitálu družstva k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li
takto zjištěný vypořádací podíl vyšší.
Vypořádací podíl je splatný uplynutím 1 roku ode dne zániku členství.

4.

Vypořádací podíl se vyplácí v penězích.

5.

Zaniká-li členství členovi v důsledku jeho nesouhlasu s přechodem jeho práv a
povinností na právního nástupce družstva, nárok na vypořádací podíl a způsob
vypořádání upravuje Zákon nebo zvláštní zákon.
XIII. Seznam členů družstva

1.

Družstvo vede seznam svých členů (dále jen Seznam).

2.

Seznam obsahuje:
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jinou členem určenou adresu pro
doručování (a jako odlišující údaj jeho datum narození);
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu;
c) výši členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu,
změny členského vkladu.

3.

Člen je povinen každou změnu údajů evidovaných v Seznamu písemně oznámit
družstvu a doložit bez zbytečného odkladu po vzniku změny.

4.

Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti do Seznamu bez zbytečného odkladu
poté, co mu bude změna prokázána. Přestane-li být člen družstva jeho členem,
družstvo to v Seznamu vyznačí bez zbytečného odkladu.

5.

Údaje zapsané v Seznamu 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. Souhlas není potřebný pro sdělování těchto údajů státu nebo
státem řízené organizaci za účelem splnění podmínek pro získání plnění ve prospěch
společnosti nebo jiné informační povinnosti stanovené zákonem nebo úředním
rozhodnutím.

6.

Člen má právo do Seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém
členství a obsahu svého zápisu v Seznamu. Pokud člen požádá o vydání potvrzení o
členství více než jedenkrát za kalendářní rok, bude mu vydán za úhradu nákladů.

7.

Práva členů, bývalých členů a třetích osob nahlížet do Seznamu a získávat údaje
zapsané v Seznamu upravuje Zákon.

XIV. Práva a povinnosti člena
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1.

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 zisku a na jiných výhodách poskytovaných družstvem;
d) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva kterémukoliv
orgánu družstva a být o jejich vyřízení informován;
e) hodnotit na členské schůzi činnost volených orgánů a zaměstnanců družstva;
f) žádat v odůvodněných případech svolání členské schůze za podmínek
stanovených Zákonem;
a další práva vyplývající ze Stanov a Zákona.

2.

Člen je zejména povinen
a) dodržovat Stanovy;
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva;
c) plnit smluvní závazky k družstvu;
d) podílet se na činnosti družstva;
e) chránit majetek družstva;
f) usilovat o odstranění případných nedostatků v činnosti družstva;
g) poskytovat informace potřebné pro činnost družstva;
h) členská práva uskutečňovat a využívat výhradně pro vlastní potřebu;
a další povinnosti vyplývající ze Stanov a Zákona.

3.

Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti družstva.
C. ORGÁNY DRUŽSTVA
XV. Společná ustanovení o orgánech družstva

1.

Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
a volené orgány
b) představenstvo,
c) kontrolní komise.
Do voleného orgánu družstva může být volen jen plně svéprávný člen družstva, a to
ten, který řádně a včas plní své povinnosti člena a závazky vůči družstvu. Za
řádné a včasné se nepovažuje plnění s prodlením delším než dva měsíce.

2.

Kandidát pro volbu člena orgánu družstva je povinen předem družstvo písemně
informovat, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí
nebo působil v posledních třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení
podle jiného právního předpisu nebo řízení podle Zákona anebo zda u něho není dána
jiná překážka funkce.

3.

Člen voleného orgánu je povinen oznámit písemně tomuto orgánu, že přestal splňovat
podmínky pro výkon funkce stanovené Stanovami a Zákonem; oznámení musí
obsahovat důvod nesplňování podmínek a stanovisko člena orgánu. Člen voleného
orgánu je povinen rovněž písemně oznámit obnovení splnění podmínek pro výkon
funkce.

4.

Funkce člena voleného orgánu družstva zaniká jeho odstoupením, odvoláním, volbou
nových členů voleného orgánu (pokud z rozhodnutí členské schůze neplyne něco
jiného), zánikem členství v družstvu anebo jiným ukončením jeho funkce.

5.

Jestliže počet členů volených orgánů neklesl pod polovinu a není možno použít
náhradníka, může příslušný orgán jmenovat náhradní členy do příští členské schůze
(kooptace).
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6.

Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit
orgánu, jehož je členem. Člen voleného orgánu nemůže ze své funkce odstoupit
v době, která je pro družstvo nevhodná. Funkce končí dnem, kdy odstoupení člena
voleného orgánu projednal orgán, jehož je členem, na svém nejbližším zasedání poté,
kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do jednoho měsíce od doručení oznámení,
neschválí-li příslušný volený orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. Smlouva o
výkonu funkce uzavřená mezi družstvem a členem voleného orgánu může upravit
podmínky odstoupení z funkce jinak.

7.

Člen voleného orgánu družstva a jeho zmocněný zástupce může být ze své funkce
členskou schůzí ze závažných důvodů odvolán, zejména neplní-li svěřené úkoly nebo
ztratí-li předpoklad pro výkon své funkce.

8.

Funkční období členů volených orgánů jsou 4 roky. Funkční období členů voleného
orgánu končí všem jeho členům stejně. Funkční období členů volených orgánů, kteří
byli zvoleni v doplňovacích volbách, v průběhu funkčního období členů příslušného
voleného orgánu, končí uplynutím funkčního období původních členů příslušného
voleného orgánu. Nejpozději ve stejný okamžik skončí i členství osob, které byly
kooptovány za členy voleného orgánu.

9.

V případě smrti člena voleného orgánu, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí nejbližší členská nového člena voleného orgánu.

10.

Členové volených orgánů družstva mohou být po ukončení funkčního období znovu
zvoleni.

11.

Členství v představenstvu a kontrolní komisi jsou vzájemně neslučitelná.

12.

Člen voleného orgánu družstva se ve své činnosti řídí obecně Zákonem, ostatními
právními předpisy, Stanovami, jednacími řády, budou-li vydány, a dalšími
vnitrodružstevními předpisy. Odpovědnost členů volených orgánů za výkon funkce
upravuje Zákon.

13.

Členové volených orgánů družstva jsou povinni při výkonu funkce jednat s péčí
řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten člen voleného orgánu
družstva, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně
předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu družstva; to neplatí, pokud
takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Další podmínky stanoví
Zákon.

14.

Zákaz konkurence pro členy volených orgánů upravuje Zákon. Usnesení členské
schůze může určit další omezení. Zákon upravuje i informační povinnosti člena
voleného orgánu o okolnostech porušení zákazu konkurence a o podmínkách, za
kterých člen voleného orgánu činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.

15.

Jednání voleného orgánu družstva řídí jeho předseda nebo jiný k tomu zvolený člen
(předsedající).

16.

Pro platnost usnesení volených orgánů se vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost
nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas nadpoloviční většiny všech členů
voleného orgánu. Každý člen voleného orgánu má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů
je rozhodující hlas předsedajícího.

17.

Jestliže s tím souhlasí všichni členové voleného orgánu, může volený orgán učinit
rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Pro platnost rozhodnutí formou „per rollam“ se
vyžaduje stanovená většina všech členů voleného orgánu. Zápis z rozhodnutí „per
rollam“, obsahující jmenovitě vyjádření souhlasu, nesouhlasu či zdržení se hlasování,
se předkládá na nejbližším jednání voleného orgánu a je součástí zápisu z nejbližšího
jeho jednání.

18.

O průběhu jednání každého voleného orgánu družstva a o jeho rozhodnutích pořídí
ten, kdo jednání voleného orgánu družstva svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o
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datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky
členů. V zápisu se jmenovitě uvedou členové voleného orgánu, kteří hlasovali proti
jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to,
že hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis je podepsaný předsedajícím a zapisovatelem.
Přílohu zápisu tvoří seznam členů voleného orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl
přítomen, pozvánka na jednání, bude-li zhotovena a další podklady, které byly
předloženy k projednávaným záležitostem. Každý člen voleného orgánu má právo na
bezplatné vydání kopie zápisu.
XVI. Členská schůze
1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Je složena z členů družstva.
Působnost členské schůze

2.

Působnost členské schůze stanoví Zákon a Stanovy. Působnost členské schůze je
zejména tato:
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 a členů jiných orgánů
družstva zřízených Stanovami, pokud je oprávněna podle Stanov tyto orgány nebo
jejich členy volit a odvolávat,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
e) schvaluje pravidla odměňování,
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
k) rozhoduje o použití rezervního fondu,
q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
t) rozhoduje o dalších otázkách, které Zákon nebo Stanovy svěřují do její působnosti.

3.

Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách,
které Zákon nebo Stanovy do její působnosti nesvěřují, nejde-li o záležitost svěřenou
Zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.

4.

Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti,
nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská
schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi
přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc
projednávat na této členské schůzi. V usnesení o vyhrazení si věci k rozhodování také
určí termín, kdy bude o této záležitosti věcně rozhodovat.
Svolání členské schůze

5.

Členskou schůzi svolává jako svolavatel zpravidla představenstvo; může jí svolat i jiná
osoba stanovená Zákonem za podmínek v něm stanovených.

6.

Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na
členskou schůzi na internetových stránkách družstva, na informační desce a současně
ji zašle poštovní zásilkou (obyčejné psaní) prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánku může také v téže
lhůtě doručit členu osobně proti podpisu. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka
za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do
okamžiku konání členské schůze.
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7.

Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jedenkrát za každé účetní období
(kalendářní rok). Tato schůze se musí konat nejpozději do šesti měsíců po skončení
účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Členská schůze musí být
svolána dále v případech stanovených Zákonem. Způsob náhradního svolání členské
schůze v případech, kdy tak neučiní představenstvo, přestože bylo povinno členskou
schůzi dle Stanov či Zákona svolat, upravuje Zákon.

8.

Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva nebo v
případech stanovených Zákonem.
Pozvánka na členskou schůzi

9.

Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené Zákonem. K pozvánce mohou být přiloženy
podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze. Pokud přiloženy
nebudou, obsahuje pozvánka místo, kde se člen může seznámit s těmito podklady.
Má-li dojít ke změně Stanov, nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna
Stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

10.

V pozvánce mohou být členové družstva poučeni o dalších skutečnostech týkajících se
konání členské schůze.

11.

Program členské schůze určuje představenstvo nebo jiný svolavatel.

12.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze
projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.
Usnášení členské schůze

13.

Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna (osobně přítomna nebo
zastoupena) většina všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li Zákon
účast členů majících vyšší počet hlasů.

14.

Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li Zákon vyšší
hlasovací kvorum.

Náhradní členská schůze
15.

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá svolavatel, který 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. Záležitosti, které nebyly zařazeny do
navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi
rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové
družstva.

16.

Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných
členů.

Účast na členské schůzi
17.

Právo zúčastnit se členské schůze mají pouze členové družstva, likvidátor a osoby, o
nichž tak stanoví jiný právní předpis. Další osoby se mohou členské schůze zúčastnit
na pozvání představenstva, je-li to potřebné k zajištění průběhu členské schůze nebo k
projednání bodů programu jednání.

18.

Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být
písemná a podpisy zmocnitele (člena) nebo zmocněnce na ní nemusí být ověřeny. Z
plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více
členských schůzích. Každý člen může mít pouze jednoho zmocněnce. Omezení počtu
zmocnitelů pro jednoho zmocněnce upravuje Zákon.
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Jednání členské schůze
19.

Členové přítomní na členské schůzi se zapisují do listiny přítomných. Listina obsahuje
a) jméno a bydliště člena,
b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li člen zastoupen,
c) počet hlasů člena podle dílů.
Do listiny se zapisují i změny v účasti členů v průběhu členské schůze, pokud nejsou
uvedeny v Zápisu z členské schůze. Listina je přílohou zápisu z členské schůze.

20.

Pokud družstvo odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinno
uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí.

21.

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel členské schůze nebo
jím určená osoba.

22.

Členská schůze zvolí z řad přítomných členů předsedu, zapisovatele, ověřovatele
zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Je-li to účelné, členská schůze
může zvolit i jiné své pracovní orgány (komise). Nebude-li zvolen zapisovatel,
ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel členské
schůze. Členská schůze může rozhodnout, že předsedou a ověřovatelem zápisu bude
jedna osoba. Členská schůze může rozhodnout, že předseda provádí rovněž sčítání
hlasů, neohrozí-li to řádný průběh členské schůze.

23.

Jednání členské schůze zahajuje a řídí předseda představenstva, jiný člen
představenstva, který tím byl představenstvem pověřen, nebo jiná osoba určená
svolavatelem.

24.

Osoba řídící její jednání určuje způsob jednání a hlasování na členské schůze v
souladu se Zákonem, Stanovami.

25.

Člen je oprávněn požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se družstva, je-li
takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na program
členské schůze nebo pro výkon členských práv na ní. Člen je oprávněn uplatňovat na
členské schůzi návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program členské
schůze. Konkrétní způsob uplatnění práva na vysvětlení a podávání návrhů a
protinávrhů na členské schůzi a vystoupení členů určuje předseda nebo osoba řídící
její jednání.
Rozhodování členské schůze

26.

Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.
Každý člen má při hlasování na členské schůzi počet hlasů odpovídající počtu jím
vložených vkladů.

27.

V Zákonem stanovených případech má každý člen při hlasování na členské schůzi 1
hlas bez ohledu na počet členských vkladů.

28.

Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, ledaže Zákon nebo
Stanovy vyžadují o konkrétních otázkách kvalifikovanou většinu.

29.

Člen hlasuje na členské schůzi zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který obdržel při
prezenci, a případně odevzdáním hlasovacího lístku sčitateli. Zákon, Stanovy,
členských schůzí, rozhodnutí členské schůze nebo představenstvo jako svolavatel
mohou rozhodnout, že o konkrétním usnesení bude hlasováno na členské schůzi jiným
způsobem.

30.

O technickém zajištění hlasování na členské schůzi rozhoduje v rámci její přípravy
představenstvo. V případě hlasování o Stanovách hlasují členové tak, aby bylo možno
zjistit, kteří členové hlasovali pro změnu Stanov. V případě voleb členů do volených
orgánů družstva je možno hlasovat volebními lístky připravenými představenstvem.
Zástupce člena hlasuje hlasovacím lístkem člena, kterého na jednání členské schůze
zastupuje.
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Usnesení členské schůze
31.

Členská schůze se může platně usnášet jen o těch záležitostech, které byly uvedeny v
pozvánce, pokud Zákon nestanoví jinak.

32.

Členská schůze rozhoduje usnesením. Usnesení je přijímáno ke každému bodu
pořadu jednání samostatně. Členská schůze může rozhodnout i souhrnným
usnesením.

33.

Pokud byl podán protinávrh člena, hlasuje se nejprve o návrhu usnesení předloženém
představenstvem, kontrolní komisí nebo svolavatelem; je–li tento návrh přijat, o
protinávrhu člena se již nehlasuje. Pokud nebude návrh představenstva, kontrolní
komise nebo svolavatele na usnesení schválen, hlasuje se o protinávrzích členů v
pořadí, v jakém byly podány.

34.

Usnesení členské schůze nabývá účinnosti okamžikem jeho přijetí, není-li právními
předpisy, Stanovami či členskou schůzí výslovně stanoveno jinak.

35.

Zákon určuje, kdy se usnesení členské schůze osvědčuje veřejnou listinou.

36.

Zákon určuje, kdy je usnesení členské schůze neplatné a jak se této neplatnosti mohou
dovolávat členové družstva, členové představenstva nebo kontrolní komise nebo
likvidátor.
Zápis z členské schůze

37.

Z jednání členské schůze vyhotovuje svolavatel do 15 dnů ode dne konání členské
schůze zápis. Obsah zápisu stanoví Zákon. Zápis obsahuje náležitosti stanovené
Zákonem, zejména údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky
hlasování a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů s uvedením, kdo ze
členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k
projednávaným záležitostem.

38.

Pokud je na členské schůzi rozhodováno o Stanovách družstva obsahuje zápis soupis
přítomných při hlasování a podrobnosti o jejich individuálním hlasování. Přílohu zápisu
tvoří seznam účastníků schůze s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka a
podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis podepíše ten, kdo
členskou schůzi svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba (zapisovatel) podepíše zápis
spolu se svolavatelem.

39.

Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí, případně žádat o
vydání kopie zápisu. Pro tento případ je povinen uhradit předem účelně vynaložené
náklady spojené s jejím pořízením.
XVII. Představenstvo

1.

Představenstvo je statutárním orgánem družstva.

2.

Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.

3.

Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které
nejsou Zákonem nebo Stanovami vyhrazeny jinému orgánu nebo které si členská
schůze vyhradila. Představenstvo schvaluje a mění vnitrodružstevní předpisy.
Usnesení představenstva jsou závazná pro všechny členy a zaměstnance družstva.

4.

Představenstvo dále zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke
schválení účetní závěrku a v souladu se Stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty.

5.

Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, a
odpovídá jí za svou činnost.
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6.

Představenstvo má 6 členů.

7.

Členy představenstva volí a odvolává členská schůze. Právo představenstva jmenovat
náhradního člena tím není dotčeno.

8.

Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.

9.

Představenstvo volí a odvolává jednoho místopředsedu. Místopředseda zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti. V době nepřítomnosti předsedy a místopředsedy
řídí představenstvo pověřený člen.

10.

Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo

11.

Představenstvo se schází podle potřeby. Je povinno se sejít do 10 dnů od doručení
podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
Jednání představenstva se účastní předseda, případně další členové kontrolní komise
družstva. Jednání svolává předseda nebo jiný pověřený člen představenstva.

12.

Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit
rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). Pro platnost rozhodnutí formou „per rollam“ se
vyžaduje většina všech členů představenstva. Zápis z rozhodnutí „per rollam“,
obsahující jmenovitě vyjádření souhlasu, nesouhlasu či zdržení se hlasování se
předkládá na nejbližším jednání představenstva a je součástí zápisu z nejbližšího
jednání představenstva.

13.

Družstvo navenek zastupují jako jeho zástupci a k právnímu jednání za družstvo jsou
oprávněni samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Ostatní členové
představenstva mohou družstvo zastupovat v jednotlivých věcech (v jednotlivých
právních jednáních) jen na základě zmocnění uděleného představenstvem.

14.

Je-li však pro právní jednání, které činí představenstvo Zákonem předepsána písemná
forma, je třeba podpisu předsedy představenstva nebo místopředsedy a jiného člena
představenstva.
XVIII. 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. Za výkon své činnosti kontrolní komise odpovídá členské schůzi.

3.

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

4.

Představenstvo družstva je povinno oznámit bez zbytečného odkladu kontrolní komisi
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo
postavení družstva nebo jeho členů.

5.

Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva
družstva. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se jednání
představenstva družstva její předseda.

6.

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

7.

O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem
informovat.

8.

Kontrolní komise podává představenstvu zprávy o výsledcích provedených kontrol,
vyjadřuje se k výsledkům hospodaření družstva, navrhuje odstranění zjištěných
nedostatků a dohlíží na zjednání nápravy. Představenstvo je povinno zprávy a návrhy
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kontrolní komise projednat bez odkladu a učinit opatření k nápravě. Neodstraní-li
příslušné orgány družstva zjištěné nedostatky v činnosti družstva ve lhůtě s kontrolní
komisí dohodnuté, je kontrolní komise oprávněna požádat představenstvo o svolání
členské schůze.
9.

Kontrolní komise dává členské schůzi písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k
návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o
uhrazovací povinnosti členů. Kontrolní komise podává členské schůzi dále zprávu o
své činnosti, předkládá vyjádření k práci představenstva a k jeho výsledkům. K výroční
zprávě představenstva může kontrolní komise přednést své připomínky či vyjádření.

10.

Kontrolní komise má 6 členů.

11.

Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze. Právo voleného orgánu
jmenovat náhradního člena tím není dotčeno.

12.

Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.

13.

Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.

14.

Kontrolní komise volí a odvolává svého předsedu.

15.

Kontrolní komise volí a odvolává jednoho místopředsedu. Místopředseda zastupuje
předsedu v době jeho nepřítomnosti.

16.

Kontrolní komise se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda nebo jiný
pověřený člen kontrolní komise.

17.

K jednotlivým úkolům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří
v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
D. HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA
XIX. Fondy družstva

1.

Družstvo hospodaří se svým majetkem. Družstvo může hospodařit též s majetkem
jiných fyzických na základě uzavřených smluv.

2.

Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných svou činností, může však
využívat i jiné zdroje

3.

Družstvo zřizuje:
a) nedělitelný fond,

4.

Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 4 452 728,-Kč kapitálu.

5.

O podmínkách tvorby a čerpání fondů rozhoduje představenstvo družstva, pokud
nejsou určeny závaznými právními předpisy nebo pokud není rozhodování svěřeno
členské schůzi.
XX. Výroční zpráva a výkazy

1.

Představenstvo zabezpečí každoročně vypracování výroční zprávy o hospodaření
družstva a stavu jeho majetku v rozsahu stanoveném právními předpisy. Výroční
zprávu předkládá představenstvo k projednání a schválení členské schůzi spolu s roční
účetní závěrkou.

2.

Družstvo zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle
obecně závazných právních předpisů.
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XXI. Účetní závěrka a účetní rok
1.

Účetní rok družstva trvá od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku.

2.

Družstvo každoročně sestaví řádnou účetní závěrku. Představenstvo spolu s řádnou
účetní závěrkou předkládá členské schůzi k projednání a schválení i způsob rozdělení
a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát. Člen družstva má právo si vyžádat roční
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát k nahlédnutí.

3.

Finanční hospodaření družstva se řídí platnými právními předpisy.
XXII. Pravidla rozdělení zisku a úhrady ztráty

1.

Způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztráty je schvalován členskou schůzí na návrh
představenstva.

2.

Ze zisku se přednostně doplňuje nedělitelný fond.
Podíl člena na zisku

3.

Člen má za podmínek určených ve Stanovách právo na podíl na zisku.

4.

O určení části zisku, který se má rozdělit mezi členy, rozhoduje členská schůze na
základě schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Současně rozhodne i o lhůtě
a způsobech výplaty podílu.

5.

Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí v poměru jeho splněné
vkladové povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva;
u člena, jehož členství v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se
podíl na zisku poměrně zkrátí.

6.

Podíl na zisku se vyplácí v penězích především na účet určený členem, a pokud jej
neurčí, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb k jeho rukám nebo výplatou v
hotovosti v sídle družstva. Způsob a termíny výplaty budou zveřejněny na informační
desce družstva a na jeho internetových stránkách.

7.

Další pravidla poskytnutí podílu na zisku a omezení jeho výplaty stanoví Zákon.
Ztráta

8.

Ztráta běžného roku se uhradí:
a) z nerozděleného zisku minulých let;
b) převodem do následujícího účetního období;
c) z členských vkladů
d) z příspěvku členů k úhradě ztráty družstva.
Uhrazovací povinnost

9.

Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále
jen "uhrazovací povinnost").

10.

Uhrazovací povinnost se určuje ve stejné výši pro všechny členy.

11.

Pro všechny členy představenstva a kontrolní komise je uhrazovací povinnost určena
ve výši dvojnásobku uhrazovací povinnosti člena.

12.

Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně za podmínek stanovených Zákonem.

E. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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XXIII. Zrušení a zánik družstva

1.

Družstvo se zrušuje z důvodů a způsoby stanovenými Zákonem.

2.

Při zániku družstva bez právního nástupce, zaniká členství v družstvu dnem výmazu
družstva z obchodního rejstříku.

3.

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

4.

Při likvidaci družstva osobu likvidátora povolá svým rozhodnutím členská schůze
současně s rozhodnutím o vstupu družstva do likvidace. Současně určí odměnu
likvidátora. Postup likvidace se řídí zvláštním Zákonem.

5.

Při zrušení družstva s likvidací má každý člen právo na podíl na likvidačním zůstatku;
tento podíl se vyplácí v penězích. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy nejprve do
výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto
rozdělení, podílejí se členové na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých
splacených či vnesených vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy
podle jejich podílů. Výplatu podílu na likvidačním zůstatku stanoví Zákon.

6.

Při zrušení družstva likvidací ručí bývalí členové za její dluhy po jejím zániku do výše
svého podílu na likvidačním zůstatku.

7.

Přeměny družstva se řídí zvláštním Zákonem.
XXIV. Vnitrodružstevní předpisy a Změna Stanov

1.

Družstvo vydává vnitrodružstevní předpisy závazné pro všechny členy družstva.
Těmito předpisy jsou zejména: pravidla odměňování, příp. další předpisy. Za vydání
těchto předpisů zodpovídá představenstvo družstva.

2.

Změnu Stanov provádí svým rozhodnutím členská schůze. O změně Stanov nelze
hlasovat tajně. Při hlasování musí být zjištěni členové, kteří hlasovali pro změnu
Stanov.

3.

Změna Stanov nabývá účinnosti dnem, kdy jí členská schůze schválila, ledaže plyne z
usnesení členské schůze, že nabývá účinnosti později.

4.

Dojde-li ke změně Stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo družstva
vyhotoví úplné znění Stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů
představenstva o této skutečnosti dozví.
XXV. Informační deska a internetové stránky

1.

Družstvo má zřízenou ve svém sídle informační desku.

2.

Na informační desce uveřejní družstvo informace stanovené Zákonem a další
informace o činnosti a záležitostech družstva. O uveřejnění informací rozhoduje
představenstvo (nebo v době mezi jeho jednáními jeho předseda), které také určí dobu
uveřejnění (vyvěšení a sejmutí) informace. Představenstvo vede průběžnou evidenci
uveřejněných informací.

3.

Informační deska je přístupná v sídle družstva vždy 1. čtvrtek v měsíci od 18,oo – do
19,oo hod.

4.

Družstvo má zřízeny internetové stránky družstva, www.ldslopne.cz.

5.

Na internetových stránkách uveřejní družstvo informace stanovené Zákonem a další
informace o činnosti a záležitostech družstva. O uveřejnění informací rozhoduje
představenstvo (nebo v době mezi jeho jednáními jeho předseda), které také určí dobu
uveřejnění informace podle Zákona nebo potřeb družstva. Představenstvo vede
průběžnou evidenci uveřejněných informací.
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XXVI. Oznamování a doručování

1.

Skutečnosti, stanovené právními předpisy, Stanovami nebo rozhodnutím členské
schůze, se oznamují členům družstva ve stanoveném termínu poštovní zásilkou
(obyčejné psaní) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
uvedenou v seznamu členů nebo předáním osobně proti podpisu členovi anebo jeho
zástupci u právnické osoby, není-li ve Stanovách určeno jinak.

2.

Pro doručování písemností se má za to, že k doručení písemnosti došlo třetího dne po
dni jejího odeslání poštovní zásilkou prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb
na adresu člena uvedenou v seznamu členů v případě, že se zásilka vrátí označená
jako nedoručitelná nebo nevyzvednutá v úložní době, nebylo-li doručeno již dříve.

3.

Skutečnosti, u kterých to vyžaduje Zákon či Stanovy, budou zveřejněny oznámením ve
veřejném rejstříku, na informační desce družstva a na internetových stránkách
družstva.

4.

Svolávání a další úkony související s členskou schůzí družstva se řídí Zákonem a
Stanovami.
XXVII. Ostatní ujednání

1.

Družstvo může aktivně vstupovat do profesních svazů, zájmových svazů a do všech
forem výrobního, obchodního i jiného podnikání, pokud to umožňuje právní řád.
XXVIII. Závěrečné ustanovení

1.

Jsou-li nebo stanou-li se některá ustanovení Stanov neplatnými, neúčinnými, anebo
některé ustanovení chybí, nemá to vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení
Stanov, která zůstávají platná a účinná. Namísto neplatného, neúčinného či
chybějícího ustanovení Stanov nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu,
které svou povahou a účelem nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu Stanov; není-li
takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním
styku obvyklý.

2.

Otázky neupravené těmito Stanovami se řídí platnými právními předpisy, především
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Zákonem.

3.

Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech jako celku postupem podle § 777, odst. 5.

4.

Změna Stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se Zákonu podle
odst. 3. Tyto Stanovy v úplném znění byly schváleny na členské schůzi konané dne
10. 7. 2014.

17 v06

