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I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
1) Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici
2) Sídlo družstva: Kaplice-nádraží 86, Střítež.
3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl Dr, vložka č. 208. Družstvo má přidělené identifikační číslo 00031861.

Čl. 2
1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání
a zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů.
2) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým
majetkem.
3) Členové družstva za závazky družstva neručí.
4) Právní poměry družstva upravuje občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech
a družstvech, ostatní obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy.
5) Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev, COOP Centra
družstva a může být členem i dalších právnických osob na základě rozhodnutí
představenstva.
6) Předmětem podnikání družstva je:
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
b) řeznictví a uzenářství,
c) hostinská činnost,
d) pekařství, cukrářství,
e) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení,
f) opravy silničních vozidel,
g) silniční motorová doprava,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
h) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
i) výroba a prodej elektřiny.
Předmětem činnosti družstva dále je:
a) podpora sociálních potřeb a usnadňování družstevní podnikatelské aktivity členů,
b) poskytování právní, případně i jiné pomoci členům zejména v tíživých osobních
situacích,
c) spolupráce s ostatními družstvy na všech úrovních v zásadách a technice
družstevnictví.

Čl. 3
1) Základní členský vklad je 1.000,- Kč.
2) Výši základního členského vkladu lze zvyšovat a snižovat za podmínek daných zákonem.
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II.
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU
Čl. 4
Obsah a vznik členství
1) Členství v družstvu je dobrovolné. Jeho obsahem je účast na činnosti družstva způsobem
vymezeným stanovami a uskutečňovaným na zásadách svépomoci a spolupráce.
2) Členem družstva může být osoba fyzická, je-li zletilá a bezúhonná v tom smyslu, že nebyla
odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný vůči družstvu nebo jeho členovi a je
svéprávná podle čs. práva. Členství právnické osoby se vylučuje.
3) Členství v družstvu vzniká přijetím za člena na základě členské přihlášky.
4) O přijetí za člena družstva na základě písemné členské přihlášky po předchozím složení
základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (čl. 3 odst. 1 stanov), rozhoduje
představenstvo družstva. Obsah členské přihlášky upravuje zákon. Přihláška musí
obsahovat i prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství uvedených ve
stanovách. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí
za člena.
5) Byl-li uchazeč o členství již dříve členem družstva, představenstvo při rozhodování vždy
přihlédne ke způsobu a důvodům ukončení předchozího členského vztahu.
6) Zamítavé rozhodnutí o přijetí za člena musí být vydáno písemně a doručeno osobně proti
podpisu nebo doporučeným dopisem zaslaným na uchazečem udanou adresu s označením
"do vlastních rukou", jinak se v případě vzniku pochybností o doručení za doručené
nepovažuje. Rozhodnutí představenstva je konečné.
7) Převod družstevního podílu na jiného člena se zakazuje. Převod družstevního podílu na
jinou osobu se nepřipouští. Přechod družstevního podílu na právního nástupce člena se
vylučuje. Zastavení družstevního podílu se vylučuje.
8) Družstevní podíl nelze vložit do svěřenského fondu.
9) Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje. Družstevní podíl nelze rozdělit.
10) Družstvo vede seznam členů celého družstva a dílčí seznamy členů podle jednotlivých
členských základen. Obsah seznamu, práva členů a třetích osob získávat údaje ze seznamu
upravuje zákon. Seznam obsahuje datum narození člena, sloužící pro účel identifikace, při
dodržení legislativy na ochranu osobních údajů a se souhlasem člena. Člen, který
požaduje vydání potvrzení o obsahu svého členství častěji než jedenkrát za rok, případně
pokud požádá písemně o opis seznamu všech členů nebo o požadovanou část seznamu,
uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené. Všechny změny se v seznamech
vyznačují bez zbytečného odkladu.

Čl. 5
Základní práva a povinnosti členů
1. Člen má zejména právo:
a) účastnit se členských schůzí ve své členské základně podle místa svého bydliště, anebo při
konkrétní provozovně, případně i jako delegát na shromáždění delegátů, hodnotit na nich
práci členů volených orgánů i zaměstnanců družstva,
b) volit a být volen za člena orgánů družstva a zájmových družstevních organizací,
c) obracet se na orgány družstva s návrhy a náměty, stížnostmi týkajícími se činnosti družstva
a jeho orgánů, požádat o jejich zaprotokolování na jednání členů místní členské základny
a být informován o jejich vyřízení,
d) požadovat od orgánů družstva vysvětlení a odvolávat se v případech a způsobem podle
stanov do jejich rozhodnutí; obracet se na soud v záležitostech usnesení orgánů družstva
tam, kde to zákon připouští,
e) žádat v odůvodněných případech svolání jednání členů místní členské základny
prostřednictvím členského výboru a tam kde není, prostřednictvím pověřeného člena,
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f) na podíl na zisku určeného k rozdělení mezi členy,
g) na nákup zboží za zvýhodněných cenových podmínek v prodejnách družstva a na služby,
plnění a výhody poskytované členům podle zákona nebo stanov družstva,
h) na vypořádací podíl po zániku členství za trvání družstva.
2. Člen má zejména povinnost:
a) dodržovat stanovy družstva, podílet se na jeho činnosti a plnit usnesení jeho orgánů,
b) chránit majetek družstva,
c) usilovat o odstranění nedostatků v činnosti družstva,
d) ohlásit a doložit družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí s evidencí
jeho údajů v seznamu členů vedených družstvem, nebo s podmínkami zákazu konkurence
(čl. 12 odst. 3 stanov),
e) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů,
přispět k její úhradě podle rozhodnutí shromáždění delegátů až do výše trojnásobku jeho
základního členského vkladu.
f) údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu a
důsledně se řídit zákonem na ochranu osobních údajů; při porušení zákona a těchto stanov
odpovídá za veškeré důsledky a je povinen uhradit sankce a případné škody z toho vzniklé.

Čl. 6
Zánik členství
Členství v družstvu zaniká:
1. dohodou,
2. vystoupením člena,
3. vyloučením člena,
4. smrtí člena,
5. prohlášením konkursu na majetek člena,
6. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
7. doručením vyrozumění o neúspěšně opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí
nebo exekuci,
8. zánikem družstva bez právního nástupce.
Ad 1) písemnou dohodou:
1) Dohoda o ukončení členství musí být uzavřena písemně a musí obsahovat den skončení
členství, jinak je neplatná.
2) Dohodu uzavírá představenstvo družstva.
Ad 2) vystoupením:
1) Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení představenstvu. Tato
podmínka je splněna doručením oznámení o vystoupení na adresu sídla družstva.
2) Členství zanikne dnem doručení oznámení.
3) Podmínky vystoupení člena v souvislosti s přeměnou družstva upravuje zvláštní zákon.
Ad 3) vyloučením:
1) Člen může být vyloučen, jestliže:
a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,
b) zavrženíhodným způsobem zasáhl do práv nebo oprávněných zájmů družstva nebo
jeho členů,
c) přestal splňovat podmínky členství,
d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu anebo jeho
členovi,
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

e) po dobu alespoň 1 roku neoznámil změnu adresy (sídla) evidované v seznamu členů
a jeho pobyt (sídlo) se tak stal pro družstvo neznámý,
f) nezaplatil, ani ve lhůtě družstvem dodatečně určené, svůj dluh vůči družstvu,
g) nedoplatil zvýšený základní členský vklad
h) využil osobních údajů pro vlastní potřebu, či jinak zneužil.
O vyloučení člena rozhoduje představenstvo.
Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o které 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 ve lhůtě k tomu určené, nejméně však 30 dnů od doručení výstrahy.
Výstraha nemusí předcházet v případech uvedených v čl. 6 Ad3), odst. 1, písm. e), jakož
i v dalších případech, jestliže porušení členských povinností má následky, které nelze
odstranit.
Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, a být odůvodněno a obsahovat poučení
o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k shromáždění delegátů.
O vyloučení lze rozhodnout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo
o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.
Důvod nemůže být dodatečně měněn.
Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně, doporučeným dopisem, do vlastních
rukou, na adresu člena uvedenou v seznamu členů, odeslaným nejpozději do 15 dnů od
rozhodnutí představenstva. Nepodaří-li se takto členovi dopis doručit, platí domněnka
doručení, třetím dnem následujícím po odeslání dopisu.
Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může proti němu podat
námitky k shromáždění delegátů ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o vyloučení. Jestliže shromáždění delegátů zamítne námitky, má člen právo podat ve
lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí
o vyloučení za neplatné. Rozhodnutí shromáždění delegátů o námitkách představenstvo
vyhotovuje písemně a doručuje je členovi obdobným způsobem jako rozhodnutí
o vyloučení.
Představenstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit, pokud s tím souhlasí vyloučený člen.
Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li shromáždění delegátů nebo soud,
že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu
nezaniklo.
Členství vylučovaného člena zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo
dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů
o zamítnutí námitek.

Ad 4) až 7) Smrtí člena, prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, ukončením členství v souvislosti
s výkonem rozhodnutí a exekucí
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) Ten, kdo přijal vyplacený vypořádací podíl povinného, vrátí do 30 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce vyplacený
vypořádací podíl povinného družstvu.
Ad 8) Zánikem družstva
Při zániku družstva bez právního nástupce, zaniká členství v družstvu dnem výmazu družstva
z obchodního rejstříku.
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III.
MAJETKOVÉ VZTAHY
Čl. 7
Majetková účast členů a základní kapitál družstva
1. Majetková účast člena se realizuje:
A) členským vkladem ve formě
a) základního vkladu.
B) další majetkovou účastí, tj. majetkovým podílem stanoveným podle zásad § 21 zák.
č. 42/l992 Sb. u členů, kteří jsou zapsáni v seznamu oprávněných osob transformačního
projektu, (dále jen majetkovým podílem z transformace).
1) Základním kapitálem družstva je souhrn členských vkladů.
2) Členský vklad se vkládá v penězích.

Čl. 8
Členský vklad
1) Členský vklad je souhrn peněžních prostředků, které se člen zavázal vložit do družstva
(čl. 7, odst. 1A stanov) a podílet se jimi na činnosti družstva podle stanov.
2) Základní členský vklad nelze úročit. Vklady členů se zhodnocují způsobem a v rozsahu
určeném rozhodnutím shromáždění delegátů nebo podle smlouvy. Mohou být zhodnoceny
i podílem na zisku.
3) Pro účely určení podílu na zisku a vypořádání majetkových vztahů se za vklad člena
považují jen vklady členem v rozhodný okamžik splacené nebo za splacené považované.

Čl. 9
Nedělitelný fond a zajišťovací fondy
1) Družstvo zřídilo nedělitelný fond (§ 235 odst. 1 obch. zák., § 18 odst. 2 zák. č. 42/1992
Sb.)
2) Z majetkového podílu člena stanoveného podle zásad § 21 zák. č. 42/1992 Sb. (čl. 7 odst.
1B stanov) se do nedělitelného fondu zahrnulo 50 % (§ 13, odst. 1 transformačního zák.)
3) Nedělitelný fond po dobu trvání družstva nelze použít k rozdělení mezi členy. Lze jej
použít k úhradě ztráty družstva na základě rozhodnutí shromáždění delegátů.
4) Zajišťovací fondy jsou:
a) Fond členů a funkcionářů - pro účely naplnění práv členů družstva, uspokojování
jejich kulturních, vzdělávacích, sociálních a jiných potřeb, ocenění členů
a funkcionářů družstva; tvořený přídělem ze zisku podle rozhodnutí shromáždění
delegátů.
b) Rezervní fond - pro účely krytí ztrát družstva; tvořený přídělem ze zisku podle
rozhodnutí shromáždění delegátů.
c) Sociální fond - pro účely zajištění potřeb zaměstnanců družstva; tvořený přídělem ze
zisku podle rozhodnutí shromáždění delegátů. Sociální fond po dobu trvání družstva
nelze použít k rozdělení mezi členy a k úhradě ztráty.
d) Ostatní kapitálové fondy (účet 413).
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Čl. l0
Podíl na zisku
1) Podíl člena na zisku určeného k rozdělení za podmínek stanovených zákonem se určí
poměrem výše jeho členského vkladu ke vkladům všech členů.
2) Ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, ke kterému se řádná účetní
závěrka sestavuje, se nepřihlíží.

Čl. 11
Vypořádání majetkových vztahů
A) ZA TRVÁNÍ ČLENSTVÍ
Za trvání členství nelze základní členský vklad, nebo jeho část vracet, pokud nedošlo ke
snížení základního členského vkladu.
B) PO ZÁNIKU ČLENSTVÍ
1) Zanikne-li členství fyzické osoby za trvání družstva, má dosavadní člen nárok na
vypořádací podíl. Stejné právo má i dědic člena.
2) Vypořádací podíl se stanovuje tak, že výše vypořádacího podílu se rovná nominální výši
základního členského vkladu a majetkové účasti (čl. 7) člena, jehož členství zaniklo.
3) Vypořádací podíl je splatný nejpozději do 6 měsíců od zániku členství nebo od data právní
moci usnesení o nabytí dědictví. Lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce
následujícím po měsíci, ve kterém členství zaniklo, nebo nastala právní moc usnesení
o nabytí dědictví.
4) Nárok na výplatu vypořádacího podílu se promlčuje po třech letech od jeho splatnosti.
Promlčená částka se převede do nedělitelného fondu.
5) Vypořádací podíl se hradí v penězích.
6) Nároky člena v důsledku jeho vystoupení v souvislosti s přeměnou družstva upravuje
zákon. Zaniká-li členství členovi v důsledku jeho nesouhlasu s přechodem jeho práv
a povinností na právního nástupce družstva, nárok na vypořádací podíl vznikne tomuto
členovi vůči právnímu nástupci družstva. Způsob vypořádání upravuje zákon.
7) Zanikne-li družstvo likvidací, mají členové právo na vypořádání majetkových vkladů po
splnění odvodových povinností družstva vůči státu v tomto pořadí:
a) další majetkové účasti,
b) splacené členské vklady.
Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení
družstva trvalo alespoň jeden rok v poměru, v jakém se podíleli na základním kapitálu
družstva. Při zrušení družstva s likvidací ručí bývalí členové za jeho dluhy po jeho zániku
do výše svého podílu na likvidačním zůstatku.

V.
ORGÁNY DRUŽSTVA
Čl. l2
Společná ustanovení
1) Orgány družstva jsou:
a) shromáždění delegátů,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise,
d) členské výbory.
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2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva. Funkce člena orgánu družstva
je nezastupitelná. Členem představenstva může být pouze bezúhonný člen družstva,
u kterého nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Členem kontrolní
komise může být pouze bezúhonný člen družstva, u kterého nenastala skutečnost, která je
překážkou provozování živnosti.
3) Členové představenstva a kontrolní komise, ředitel, nesmějí být podnikateli ani členy těch
statutárních a dozorčích orgánů dodavatelů a právnických osob s obdobným předmětem
činnosti, jejichž členem nebo společníkem není družstvo. Výjimku v odůvodněných
případech může povolit představenstvo družstva.
Členové kontrolní komise a jejich osoby blízké nesmějí být současně členy představenstva
a členové představenstva a jejich osoby blízké, nesmějí být současně členy kontrolní
komise.
4) V orgánech družstva se rozhoduje hlasováním. Při hlasování má každý člen jeden hlas.
V případě rovnosti hlasů u orgánů družstva, kromě shromáždění delegátů
a představenstva, je rozhodující hlas předsedy orgánu. Plnou moc na určité jednání může
člen představenstva, kontrolní komise a členského výboru udělit jinému členu tohoto
orgánu. Člen může mít pouze jedno zmocnění.
Není-li uvedeno jinak, pro platnost usnesení orgánu se vyžaduje řádné svolání, přítomnost
nadpoloviční většiny jeho členů a souhlas většiny přítomných členů.
5) V odůvodněných případech lze usnesení představenstva nebo kontrolní komise přijmout
hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže
tento způsob hlasování o konkrétním návrhu nebude některým z členů orgánu vetován.
Způsob hlasování per rollam je upraveno v části upravující působnost představenstva
a kontrolní komise.
6) Funkční období volených orgánů je 4 roky. Členové družstva mohou být voleni opětovně.
Způsob jejich volby určují volební řády. Funkce člena voleného orgánu družstva zaniká
jeho odstoupením, odvoláním, volbou nových členů a zánikem členství v družstvu. Do
práv a povinností člena, jehož funkce zanikla, nastupuje voleným orgánem povolaný
zvolený náhradník podle předem stanoveného pořadí. Jestliže počet členů volených
orgánů neklesl pod polovinu, může příslušný orgán jmenovat náhradní členy do příštího
členského shromáždění delegátů, avšak jsou-li zvolení náhradníci, mají přednost.
Funkční období členů volených orgánů, kteří byli zvoleni v doplňovacích volbách
a povolaných náhradníků 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 jmenovány orgánem za
náhradní členy.
7) 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 družstvu nevhodná. Funkce končí dnem, kdy odstoupení člena 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 orgánu může upravit podmínky odstoupení z funkce jinak.
8) Člen voleného orgánu družstva může být ze své funkce ze závažných důvodů svými voliči
(shromážděním delegátů u členů představenstva, či kontrolní komise, či členy místní
členské základny družstva ve vztahu k členům členskému výboru) odvolán, zejména
neplní-li svěřené úkoly nebo ztratí-li předpoklad pro výkon své funkce.
9) Jednání orgánů se řídí jednacími řády. O jednáních se pořizuje zápis.
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10) Návrhy na kandidáty za členy představenstva a kontrolní komise musí být předloženy
nebo doručeny představenstvu družstva nejpozději do 30 dnů před konáním shromáždění
delegátů, na kterém se koná volba členů představenstva a kontrolní komise. K později
předloženým návrhům se nepřihlíží. Oznámení o konání a podmínkách voleb musí být
zveřejněno na informační desce nejméně 90 dnů před konáním shromáždění delegátů.“

Čl. l3
Shromáždění delegátů
1) Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva, který plní působnost členské schůze
v plném rozsahu. Shromáždění delegátů je tvořeno delegáty, zvolenými ve volebních
obvodech. Za každý volební obvod se volí 1 delegát (a jeden náhradník) z řad členů
zařazených do tohoto volebního obvodu.
2) Volební obvody vytváří a zrušuje představenstvo podle následujících pravidel:
a) Minimální počet členů pro jeden volební obvod činí 20 členů, maximální 40.
O odůvodněné výjimce pod nebo nad stanovený limit má právo rozhodnout
představenstvo.
b) Do jednotlivých volebních obvodů se členové zařazují zejména podle místa bydliště
nebo podle provozovny. Členové si také mohou konkrétní volební obvod zvolit, pokud
nedojde k překročení stanoveného maximálního počtu členů zvoleného volebního
obvodu. Členové nezařazení do některé místní členské základny tvoří samostatný
volební obvod. (dále jen „samostatný volební obvod“).
c) Další podmínky může stanovit představenstvo.
3) Členy zařazené do volebního obvodu k volbě (odvolání) delegáta (náhradníka) svolává
a průběh voleb organizuje na základě rozhodnutí představenstva předseda (místopředseda)
členského výboru (dále jen „členský výbor“).
Svolávání a průběh voleb (odvolání) u samostatného volebního obvodu zajišťuje
představenstvo. Může k tomu využít členský výbor družstva.
O průběhu jednání (voleb) pořizuje svolavatel zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu,
místě konání voleb a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky
členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů, kteří byli oprávněni se voleb zúčastnit
a prezenční listina přítomných s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na
jednání a případně další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.
Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas. Právo volit delegáta má i člen
družstva, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti. Funkční období delegáta
jsou 4 roky a končí všem jeho členům (náhradníkům) stejně. Delegát (náhradník) je
zvolen, hlasovala-li pro něho nadpoloviční většina členů, kteří se voleb zúčastnili. Každý
delegát má tolik hlasů, kolik hlasů při projednávání dané záležitosti mají členové zařazení
do volebního obvodu, ve kterém byl zvolen. Při tomto postupu je rozhodný počet členů
zařazených do volebního obvodu k sedmému dni předcházejícímu den, na který je svoláno
shromáždění delegátů; k pozdějším změnám v počtu členů a jejich hlasů se nepřihlíží.
Delegát může být kdykoliv ze své funkce členy jeho volebního obvodu odvolán a může ze
své funkce odstoupit písemným prohlášením. Jeho funkce zaniká doručením prohlášení do
sídla družstva. Delegát vykonává svoji funkci osobně a v souladu se zájmy členů jeho
volebního obvodu. Náhradník delegáta má při výkonu své funkce stejná práva
a povinnosti jako delegát, který se též může zúčastnit shromáždění delegátů, pokud se ho
nemůže zúčastnit delegát.
4) Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu
shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem
členů. Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních shromáždění delegátů
a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace.
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Delegát při plnění svých povinností je oprávněn využívat materiálně technický
a informační potenciál členských výborů a družstva. Představenstvo je povinno
informovat členy o skutečnosti, že v jejich volebním obvodu nebyl zvolen delegát.
5) Družstvo vede seznam delegátů. Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště
delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den vzniku a den a důvod zániku
jeho funkce. Člen má právo do seznamu delegátů nahlížet a pořizovat si z něj opisy
a výpisy, přičemž je povinen předložit žádost s úředně ověřeným podpisem a důsledně
řídit legislativou na ochranu osobních údajů; při porušení legislativy a těchto stanov
odpovídá za veškeré důsledky a je povinen uhradit sankce a případné škody z toho
vzniklé. Delegát má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o své
funkci a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Delegát, který požaduje vydání tohoto
potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.
Družstvo vydá každému svému členovi na jeho písemnou žádost s úředně ověřeným
podpisem a za úhradu nákladů opis seznamu všech delegátů nebo požadované části tohoto
seznamu a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Každý je povinen se důsledně
řídit legislativou na ochranu osobních údajů; při porušení legislativy a těchto stanov
odpovídá za veškeré důsledky a je povinen uhradit sankce a případné škody z toho
vzniklé.
Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí
právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas delegáta, kterého se zápis
týká; podpis delegáta musí být úředně ověřen.
Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode
dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají.
6) Shromáždění delegátů zejména:
a) přijímá a mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva, kontrolní komise,
c) určuje výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě
mezitímní účetní závěrku,
e) rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, včetně zásad pro postup
představenstva při prodeji a koupi majetku,
f) schvaluje pravidla pro odměňování členů představenstva a kontrolní komise a pravidla
pro poskytování dalších plnění poskytovaných členům představenstva a kontrolní
komise,
g) schvaluje smlouvu o poskytnutí finanční asistence,
h) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
i) schvaluje zásady pro poskytování členských výhod a případnou cizí účast na rozvoji
a hospodaření družstva,
j) rozhoduje o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva, příp. kontrolní
komise,
k) rozhoduje o tvorbě a použití fondů družstva,
l) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
m) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
n) rozhoduje o použití rezervního fondu,
o) rozhoduje o vydání dluhopisů,
p) 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,
q) rozhoduje o přeměně družstva,
r) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
s) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
t) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně
u) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
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v)
w)
x)
y)

schvaluje jednací řád shromáždění delegátů
rozhoduje o dalších otázkách, které zákon svěřuje do její působnosti
určuje auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky družstva
schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle § 59 ZOK (smlouva o výkonu funkce mezi
družstvem a členem orgánu).

Shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších
otázkách, které tento zákon nebo stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže
se jedná o záležitosti svěřené tímto zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní
komise družstva.
7) Shromáždění delegátů svolává představenstvo, nejméně jednou za každé účetní období.
Shromáždění delegátů, na kterém se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat
nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka
sestavena. Představenstvo je dále povinno bez zbytečného odkladu svolat shromáždění
delegátů jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo 10% delegátů, jejich výkon
funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl. Zákon určuje postup při
nesplnění této povinnosti představenstvem.
Představenstvo, případně jiný svolavatel oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou
pozvánkou zaslanou všem delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu
delegátů, případně na jinou doručovací adresu, kterou písemně oznámil představenstvu.
Pozvánka se dále zveřejní na internetových stránkách, na informační desce družstva
a v prodejnách družstva.
Pozvánka obsahuje alespoň:
- firmu a sídlo družstva,
- místo a dobu zahájení shromáždění delegátů,
- označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů,
- program
K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým bodům programu. Družstvo
informuje své členy o možnosti se seznámit se všemi podklady k jednotlivým bodům
programu prostřednictvím příslušného delegáta na svých internetových stránkách.
8) Možnost doplnění programu na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných svolat
shromáždění delegátů upravuje zákon. Program shromáždění delegátů nelze po odeslání
pozvánek delegátům měnit.
9) Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů
majících dohromady nejméně nadpoloviční většinu hlasů a usnáší se nadpoloviční
většinou hlasů přítomných delegátů.
Jestliže má být přijato usnesení o záležitostech uvedených v čl. 13 odst. 6 písm. a), g), m),
o), q), s), je shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří
zastupují alespoň dvě třetiny členů zastoupených na shromáždění a usnesení musí být
přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů zastoupených na shromáždění
delegátů. O změně stanov se hlasuje vždy veřejně.
10) 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 stejným způsobem jako původní
shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou.
Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň 10% všech
delegátů, nejméně však 5 delegátů. Má-li být přijato usnesení v záležitostech uvedených
v čl. 13 odst. 6 písm. a), g), m), o), q), s) je náhradní shromáždění delegátů schopno se
usnášet, jsou-li přítomni delegáti mající alespoň 50 % všech hlasů a usnesení musí být
přijato alespoň 2/3 přítomných hlasů.
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11) Z jednání shromáždění delegátů vyhotovuje ten, kdo jednání svolal do 15 dnů ode dne
konání shromáždění delegátů zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání,
b) program jednání
c) přijatá usnesení,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování,
e) výsledky hlasování.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze s uvedením, kdo z delegátů nebyl přítomen,
pozvánka a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
Zákon určuje, kdy se usnesení osvědčuje veřejnou listinou. Zápis podepíše ten, kdo
shromáždění delegátů svolal. Pokud zápis sepsala jiná osoba (zapisovatel) podepíše zápis
spolu se svolavatelem.
12) Výsledky jednání a přijatá usnesení v úplném znění uveřejní bez zbytečného odkladu
představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání
shromáždění delegátů na informační desce družstva.
Každý člen má právo na základě písemné žádosti na vydání kopie zápisu o průběhu
shromáždění delegátů, všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům, je přitom
povinen uhradit družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením.
13) Podmínky, za nichž se lze dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů, upravuje
zákon. (pozn. § 702 a § 703).
14) Uplynutím 90 dnů ode dne, kdy počet členů družstva klesl po dobu minimálně 90 dnů
pod 200 členů, pozbývají ujednání stanov o shromáždění delegátů účinnosti a zaniká
funkce všech delegátů. O této skutečnosti informuje všechny členy představenstvo bez
zbytečného odkladu prostřednictvím delegátů, na informační desce družstva a na svých
internetových stránkách.

Čl. 14
Představenstvo
1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu obchodní vedení družstva.
Představenstvo má 7 členů, za něž jsou zvoleni 2 náhradníci. Členy představenstva
a jejich náhradníky volí a odvolává shromáždění delegátů.
2) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, které nejsou
zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, nebo které si shromáždění delegátů
vyhradilo. Představenstvo plní usnesení shromáždění delegátů a odpovídá jí za svou
činnost.
3) Představenstvu dále přísluší zejména:
a) rozhodovat o koupi, prodeji, darování a zástavě nemovitého majetku družstva
a dalších majetkových dispozicích,
b) projednávat návrhy a podněty kontrolní komise a ředitele,
c) schvalovat výši příspěvků do fondu SČMSD,
d) organizovat a svolávat jednání shromáždění delegátů,
e) rozhodovat o zásadních změnách v organizaci a řízení družstva
f) informovat členské výbory o činnosti družstva,
g) vytvářet a rušit volební obvody delegátů pro shromáždění delegátů dle těchto stanov,
organizovat volby delegátů,
h) ustanovit-odvolat ředitele družstva
i) rozhodovat o členství, společenství, příp. zastoupení družstva v jiných právnických
osobách, včetně delegování účasti na jednáních,
j) upravit jednacím řádem kompetence představenstva, předsedy představenstva,
místopředsedy, členů a ředitele, je-li to potřebné.
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4) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke
schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Projednává
výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření.
5) Představenstvo volí z členů představenstva předsedu a místopředsedu. Představenstvo se
schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrtletí. 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 kontrolní komise družstva.
6) Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
7) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se
jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.
8) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit
rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Pro platnost rozhodnutí formou „per rollam“ se
vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Zápis z rozhodnutí
„per rollam“, obsahující jmenovitě vyjádření souhlasu, nesouhlasu, či zdržení se hlasování
se předkládá na nejbližším zasedání představenstva a je součástí zápisu z nejbližšího
zasedání představenstva.
9) Představenstvo volí delegáta a náhradníka na konferenci členských družstev Svazu českých
a moravských spotřebních družstev.

Čl. 14 a
Předseda představenstva
1) Předseda představenstva zejména:
a) organizuje a řídí jednání představenstva
b) navrhuje ustanovení-odvolání ředitele družstva
c) rozhoduje o všech záležitostech, k nimž byl pověřen stanovami a dále shromážděním
delegátů či představenstvem v rámci jejich pravomocí
d) jedná a podepisuje za družstvo dle těchto stanov.
2) Předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti zastupuje ve všech záležitostech
místopředseda. Není-li to možné, zastupuje předsedu jiný člen představenstva, pověřený
k tomu představenstvem. Nepřítomností se rozumí dlouhodobá nepřítomnost z důvodu
nemoci, dovolené, příp. služební cesty mimo území ČR.
Ředitel družstva
1) Ředitel je pověřen představenstvem zajišťovat obchodní vedení družstva v tomto rozsahu:
a) řídí odborné útvary družstva, jako nejvyšší hospodářský zaměstnanec, zpravidla
prostřednictvím vedoucích odborných zaměstnanců,
b) je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům družstva – v pracovních vztazích
činí právní úkony jménem družstva, pokud nejsou stanovami, organizačním řádem
nebo pracovním řádem vyhrazeny jiným orgánům nebo útvarům,
c) zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu,
d) informuje představenstvo o svých závažných rozhodnutích,
e) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými právními předpisy či
stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva,
f) vykonává usnesení představenstva,
g) má pravomoc a působnost, která je nutná ke splnění opatření, uložených přísl. státními
orgány při výkonu své pravomoci, vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
h) je oprávněn při organizování a řízení běžné obchodní a jiné činnosti družstva
zmocňovat k provedení různých úkonů jménem družstva i jiné osoby než zaměstnance
družstva
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2) O další pravomoci a dalším poslání ředitele může rozhodnout představenstvo
organizačním předpisem.
3) Zastupování ředitele družstva v době jeho nepřítomnosti řeší organizační předpis.
4) Ředitel družstva jedná a podepisuje podle těchto stanov.
5) Za svou činnost je ředitel odpovědný představenstvu družstva.
6) Pravidelně se zúčastňuje jednání představenstva.
7) Na ředitele se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu dle těchto stanov (viz orgány
družstva).

Čl. 14 b
Jednání a podepisování
Jednání
1) Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda.
2) Za družstvo jednají, jako jeho zástupci, předseda nebo místopředseda nebo ředitel.
3) Zaměstnanci jednají za družstvo na základě písemného zmocnění předsedou nebo
místopředsedou představenstva nebo ředitelem. V běžných záležitostech jednají v rozsahu
vyplývajícím z jejich pracovního zařazení a organizačních předpisů družstva.
Podepisování
1) Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána zákonem písemná forma, je
třeba podpisu předsedy a místopředsedy, nebo předsedy (místopředsedy) a dalšího člena
představenstva.
2) Za družstvo podepisuje ředitel.

Čl. 15
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva a tvoří ji 7 členů, za něž jsou zvoleni
dva náhradníci. Je oprávněna kontrolovat celou jeho činnost a projednává stížnosti jeho
členů. Přísluší jí zejména kontrolovat:
a) dodržování stanov družstva,
b) činnost představenstva, místních členských základen, pracovníků družstva, realizaci
usnesení shromáždění delegátů a představenstva a za tím účelem má přístup
k příslušným dokladům,
c) zachování zásad hospodárnosti a ochrany majetku družstva včetně tvorby a použití
fondů družstva,
d) řádnou účetní závěrku družstva, zejména doloženost majetku družstva, jeho
pohledávek a závazků a tvorbu hospodářského výsledku,
e) projednávat stížnosti členů a pracovníků.
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení
zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
Dále je oprávněna:
a) upozornit na zjištěné nedostatky představenstvo a dohlížet na zjednání nápravy,
b) udělovat souhlas k uzavření smlouvy uvedené v odstavci 7 tohoto článku.
Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu. Za výkon své
činnosti kontrolní komise odpovídá shromáždění delegátů. Kontrolní komise může
požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své
působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
2) Kontrolní komise se schází na svých schůzích podle potřeby, nejméně však jednou za
čtvrtletí. Podává představenstvu zprávy o výsledcích provedených kontrol, vyjadřuje se
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

k výsledkům hospodaření družstva, navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a dohlíží na
zjednání nápravy. Představenstvo je povinno zprávy a návrhy 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 shromáždění delegátů.
Kontrolní komise podává shromáždění zprávu o své činnosti, předkládá vyjádření k práci
představenstva a k jeho výsledkům. Ke zprávě představenstva o činnosti a hospodaření
družstva může kontrolní komise přednést své připomínky.
Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti,
které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho
členů.
Kontrolní komise volí z členů kontrolní komise předsedu a místopředsedu.
O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se
jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením
nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.
Souhlas kontrolní komise je nutný k uzavření smluv, kterými družstvo v jednom účetním
období nabývá nebo zcizuje majetek v hodnotě nad 1/3 vlastního kapitálu.
Jestliže s tím souhlasí všichni členové kontrolní komise, může kontrolní komise učinit
rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). Pro platnost rozhodnutí formou „per rollam“ se
vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech členů kontrolní komise. Zápis z rozhodnutí
„per rollam“, obsahující jmenovitě vyjádření souhlasu, nesouhlasu, či zdržení se hlasování
se předkládá na nejbližším zasedání kontrolní komise a je součástí zápisu z nejbližšího
zasedání kontrolní komise.

Čl. 16
Členské výbory
1) Členské výbory jsou orgánem družstva. Členské výbory jsou výkonným orgánem místní
členské základny.
2) Členské výbory pomáhají představenstvu při plnění úkolů družstva a to zejména tím, že:
- se podílejí na vedení a aktualizaci seznamu členů družstva,
- vyjadřují se k činnosti družstva,
- podílí se na ovlivňování ekonomiky provozoven v místě hlavně tím, že dohlíží na
kvalitu služeb,
- plní funkci místního kontrolního orgánu a informují družstvo o výsledcích svých
zjištění v provozovnách,
- získávají nové členy do družstva, doporučují jejich přijetí,
- pro členy družstva v místě svého působení organizují zájmové akce,
- napomáhají představenstvu při organizování voleb delegátů.
3) Členský výbor tvoří tři až pět členů. Podle potřeby může být zvolen jeden náhradník.
Členský výbor volí ze svého středu předsedu, který zastupuje členský výbor navenek
a organizuje a řídí jeho činnost. Členský výbor je schopný se usnášet za účasti
nadpoloviční většiny členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů.
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V.
Čl. 17
Místní členské základny
1) Místní členská základna je organizačním uspořádáním členů družstva podle rozhodnutí
představenstva družstva a jím stanovených podmínek. Zřizuje se za tím účelem, aby
družstvo mohlo efektivně komunikovat se členy. Na společném jednání členů místní
členské základny mohou členové uplatňovat svá členská práva.
2) Společné jednání členů místní členské základny svolává členský výbor podle potřeby,
nejméně 1x ročně. Jednání je povinen svolat z rozhodnutí představenstva kdykoliv.
3) Na společném jednání členů místní členské základny členové volí členský výbor
(a náhradníky, stanoví-li tak představenstvo).
4) Jednání řídí předseda nebo pověřený člen členského výboru.
5) Bylo-li společné jednání členů místní členské základny řádně svoláno, je způsobilé se
usnášet za každé účasti členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny
přítomných členů.

VI.
HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA
Čl. l8
1) Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných především
z podnikatelské činnosti a dalších zdrojů.
2) Všechny hodnoty, se kterými družstvo hospodaří, se řádně účetně evidují a oceňují
v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. l9
Rozdělení zisku
1) Z vytvořeného zisku družstvo především provede odvody daní, další případné odvody do
státního rozpočtu a odvody vyplývající z členství družstva v zájmových společenstvích či
sdruženích.
2) Ze zisku určeného k rozdělení za podmínek stanovených zákonem shromáždění delegátů
stanoví příděly zajišťovacím fondům:
a) Fondu členů a funkcionářů
b) Rezervnímu fondu
c) Sociálnímu fondu
a rozhodne, zda a jaká jeho část bude použita k rozdělení členům.

Čl. 20
Úhrada ztráty
Ztráta běžného roku se uhradí v tomto pořadí:
a) z nerozděleného zisku minulých let,
b) ze zůstatků fondů družstva, pokud jejich použití není k tomuto účelu vyloučeno,
c) převodem do následujícího období
d) z členských vkladů
e) z příspěvku členů k úhradě ztráty družstva stanoveného obdobně jako viz čl. 10 odst. 1
stanov.
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VII.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK DRUŽSTVA
Čl. 21
1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2) Družstvo se zrušuje:
a) usnesením shromáždění delegátů,
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu
z důvodu, že majetek družstva nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
c) rozhodnutím soudu.
3) Rozhodnutí shromáždění delegátů o zrušení se osvědčuje notářským zápisem.
4) Usnesení shromáždění delegátů o fúzi a rozdělení družstva musí obsahovat určení právního
nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva shromáždění
delegátů určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme
zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů.
5) Občanský zákoník a zvláštní zákon upravují podrobnosti o podmínkách zrušení družstva
a o jeho likvidaci.

VIII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 22
Oznamování
Skutečnosti, stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím
shromáždění delegátů se oznamují členům družstva ve stanoveném termínu dopisem
zaslaným doporučenou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů.
2) Pro doručování písemností se má za to, že k doručení písemnosti došlo třetího dne po dni
jejího odeslání doporučenou poštou na adresu sídla člena družstva uvedenou v obchodním
rejstříku, případně oznámenou členem družstvu, a to i 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 družstva budou zveřejněny
oznámením ve veřejném rejstříku, na informační desce družstva, případně na
internetových stránkách družstva. Informační deska se zřizuje na ústředí družstva.
Svolávání a další úkony související se shromážděním delegátů mají speciální úpravu.
1)

Čl. 23
Výkladová ustanovení
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.
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PLATNOST A ÚČINNOST
1) Tyto stanovy nahrazují stanovy schválené shromážděním delegátů dne 27. května 2014
s tím, že podle článku 14, body 7 a 8 (jednání a podepisování za družstvo) bude
postupováno do nabytí účinnosti článků 14a a 14b nových stanov.
2) Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení, tj. 29. května 2018 s výjimkou článků
14a a 14b, které nabydou účinnosti v souvislosti s volbou nového představenstva družstva
na shromáždění delegátů v roce 2019.

Ing. Jan Gušl, v.r.
předseda představenstva

Vladimír Kozák, v.r.
místopředseda představenstva
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