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I. 

 

OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A ČINNOST DRUŽSTVA 
 

čl. 1 

Obchodní firma a sídlo družstva 

 
1. Obchodní firma družstva je DITA výrobní družstvo invalidů (dále jen "družstvo").  

2. Pod tímto názvem je družstvo zapsáno v obchodním rejstříku.  

3. Sídlem družstva je: Tábor, Stránského 2510, PSČ 390 34.  

 

čl. 2 

Účel a postavení družstva 
 

1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání.  

2. Družstvo je právnickou osobou a obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích). Za porušení svých 

závazků odpovídá celým svým majetkem.  

3. Právní poměry družstva upravuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 777 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), dále pak zákon č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) a tyto 

stanovy.  

4. Statutárním orgánem družstva je představenstvo.  

 

čl. 3 

Předmět podnikání 
  

1. Předmětem podnikání družstva je:  

a) Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

    obory činnosti:  

 

 Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků  

 Výroba plastových a pryžových výrobků  

 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků  

 Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů  

 Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy  

 elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém  

 napětí  

 Výroba zdravotnických prostředků  

 Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů  

 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  

 Zprostředkování obchodu a služeb  

 Velkoobchod a maloobchod  
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 Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě  

 Pronájem a půjčování věcí movitých  

 Poskytování technických služeb  

b) 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  

 

2. Předmět podnikání uvedený v odstavci 1 a) byl ohlášen jako živnost volná. Na předměty 

podnikání uvedené v odstavci 1 b) byla vydána koncese.  

 

čl. 4 

Výkon práce v družstvu 
 

1. Práce v družstvu je vykonávána v pracovněprávních vztazích vznikajících a zanikajících 

nezávisle na členství. Pracovněprávní vztahy mezi družstvem a osobami zaměstnávanými 

při výkonu práce v družstvu se řídí zákoníkem práce a dalšími pracovněprávními předpisy.  

2. Práci v družstvu vykonávají jeho členové a zaměstnanci. Členství v družstvu je podmíněno 

pracovním vztahem člena k družstvu.  

 

čl. 5 

Základní kapitál 
 

1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, který byl uhrazen. Základní 

kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál), 

se určuje částkou 280 000,- Kč.  

2. Zapisovaný základní kapitál lze zvyšovat nebo snižovat usnesením členské schůze družstva 

podle stanov. Zapisovaný základní kapitál nelze snížit pod částku 50 000,- Kč.  

 

čl. 6 

Vklady členů 
 

1. Základní členský vklad činí 2.000,- Kč a je splatný do 7 dnů od přijetí žádosti žadatele za 

člena družstva.  

2. Žadatel musí podat písemnou žádost o přijetí za člena k projednání představenstvu, které 

bude tyto žádosti předkládat nejbližší členské schůzi. Základní členský vklad se poukazuje 

na účet základního kapitálu družstva, který podléhá také kontrole v rámci stanovami 

předepsané a auditované roční účetní závěrky, jejíž schválení patří výhradně do působnosti 

členské schůze družstva (viz čl. 23 odstavec 1 písm. d). Pak teprve je možné uzavřít 

smlouvu či dodatek ke smlouvě o majetkové účasti člena.  

 

čl. 7 

Nedělitelný fond 
 

1. Družstvo zřídilo ke krytí svých potřeb nedělitelný fond. Nedělitelný fond se nesmí použít 

za trvání družstva k rozdělení mezi členy.  

2. Tvorba a použití nedělitelného fondu se řídí těmito stanovami.  
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II. 

 

ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 

 

Vznik a zánik členství 

 

čl. 8 

Vznik členství 
 

1. Členy družstva mohou být jen fyzické osoby, o jejich přijetí rozhoduje členská schůze.  

2. Podmínkou členství v družstvu je trvající pracovní vztah člena v družstvu.  

3. Členská přihláška se vyhotovuje dvojmo. Družstvo je povinno vydat jedno vyhotovení 

členovi.  

 

čl. 9 

Základní podmínky vzniku členství 
 

1. Podmínkou vzniku členství fyzické osoby je pětileté trvání pracovně právního vztahu v 

družstvu a splacení základního členského vkladu ve výši 2000,- Kč.  

2. Zaměstnanec podá písemnou žádost o přijetí za člena představenstvu družstva, které tuto 

žádost předloží nejbližší členské schůzi k projednání.  

 

čl. 10 

Členská přihláška 
 

1. O přijetí za člena podle čl. 9 odstavce l rozhoduje členská schůze.  

2. Podkladem pro přijetí za člena podle čl. 9, odstavce l je písemná žádost o přijetí za člena 

obsahující výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle 

stanov a se závazkem ke splacení základního členského vkladu.  

3. Jestliže uchazeči o členství do 6 měsíců ode dne, kdy splnil vkladovou povinnost k 

základnímu členskému vkladu, členství v družstvu nevznikne, je družstvo povinno mu 

vrátit vše, co na její splnění splatil.  

4. Pracovní vztah člena se řídí pracovněprávními předpisy a zákoníkem práce.  

 

čl. 11 

Seznam členů 
 

1. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být uvedeno jméno a bydliště 

člena, den a způsob vzniku a zániku členství, výše členského vkladu, rozsah splnění 

vkladové povinnosti a datum, kdy byl členský vklad splacen.  

2. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do seznamu členů a na požádání mu vydat 

výpis týkající se jeho členství, údajů o jeho členském vkladu a ostatních údajích v seznamu 

uvedených týkajících se jeho osoby.  

3. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu 

členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede v 

seznamu členů zápis zapisované skutečnosti nebo její změny bez zbytečného odkladu poté, 

co mu bude změna prokázána.  
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čl.12 

Zánik členství 
 

1. Členství zaniká dnem zániku pracovního vztahu člena k družstvu podle pracovně právních 

předpisů.  

2. Členství zaniká také písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením nebo zánikem družstva 

bez právního nástupce podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (o obchodních korporacích) a jinými způsoby stanovenými patnými právními 

předpisy.  

3. Členství zaniká také smrtí člena. Dědic má právo na vypořádací podíl člena, jehož členství 

smrtí zaniklo.  

4. Vystoupením zaniká členství uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy člen písemně 

oznámil vystoupení představenstvu družstva.  

5. Člen může být vyloučen, jestliže vážným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 

povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů 

uvedených ve stanovách. Člen může být vyloučen také, byl-li pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva. Rozhodnutí o 

vyloučení předchází písemná výstraha. O vyloučení člena musí být rozhodnuto do šesti 

měsíců od okamžiku, kdy se družstvo o důvodu vyloučení dozvědělo, nejpozději však do 

roka od okamžiku, kdy takový důvod nastal.  

6. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo, písemné oznámení o vyloučení musí být 

členu doručeno a musí obsahovat poučení o možnosti podat odůvodněné námitky k členské 

schůzi a lhůtě pro jejich podání. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat 

odůvodněné námitky do 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení k členské schůzi. 

Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo 

dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí 

námitek.  

 

čl. 13. 

Družstevní podíl 
 

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

2. Člen nemůže převést svůj družstevní podíl na jiného člena či na jinou osobu.  

3. Přechod družstevního podílu na dědice je vyloučen.  

4. Družstevní podíl nelze zastavit.  

5. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví více osob.  

 

čl. 14 

Práva a povinnosti členů 
 

1. Člen má zejména tato práva:  

a) podílet se na rozhodování o činnosti družstva a na kontrole činnosti družstva přímo nebo 

prostřednictvím orgánů družstva  

b) volit a být volen do orgánů družstva v souladu se stanovami družstva  

c) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a usnesení 

orgánů družstva, zejména při vytváření podmínek pro uplatnění členů v činnosti družstva  

d) majetkově se účastnit na podnikání družstva a svou majetkovou účast zvyšovat způsobem a 

za podmínek podle stanov  
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e) podílet se na zisku z podnikatelské činnosti družstva při výplatě dividendy pro všechny 

členy družstva ve stejné výši  

f)  právo na vypořádání své majetkové účasti při zániku členství v družstvu  

g) být zaměstnán v rámci sjednaného pracovního vztahu za podmínek a v rozsahu 

odpovídajícím sjednané dohodě o pracovních podmínkách a obecně závazným právním 

předpisům.  

2. Člen má zejména tyto povinnosti:  

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijatá v mezích jejich působnosti  

b) splatit řádně a včas členský vklad  

c) přispět k úhradě ztráty družstva za podmínek podle stanov  

d) informovat družstvo o vlastní podnikatelské činnosti či o svém členství ve statutárních a 

ostatních orgánech obchodních společností či jiných družstev (pokud není třeba souhlasu 

nebo je vysloven zákaz)  

e) osobně vykonávat práci pro družstvo podle platného pracovního vztahu  

 

 

čl. 15 

Uhrazovací povinnost 
 

1. Členové neručí za závazky družstva.  

2. Podmínky vzniku uhrazovací povinnosti členů přesahující členský vklad na krytí ztrát 

družstva upravují tyto stanovy.  

3. Člen družstva je povinen přispět k úhradě ztráty družstva vykázané v účetní závěrce na 

návrh představenstva a podle rozhodnutí členské schůze ve výši jednonásobku svého 

základního členského vkladu. 
1
 

4. Člen družstva vykonávající funkci předsedy, místopředsedy, členové představenstva, 

jmenovaný ředitel a jmenovaní náměstci předsedy přispívají k úhradě ztráty vykázané v 

účetní závěrce podle rozhodnutí členské schůze do výše trojnásobku základního členského 

vkladu. 
2
 

5. Při skončení členského poměru úmrtím člena je uhrazovací povinnost podle odst. 3 a 4 

takového člena omezena částkou jednonásobku jeho základního členského vkladu.  

6. Dojde-li v průběhu kalendářního roku, jehož se uhrazovací povinnost týká, u člena ke 

změně její výše, použije se v tomto kalendářním roce uhrazovací povinnost platná k 31. 12. 

příslušného kalendářního roku. Lze-li u téhož člena použít podle předchozích ustanovení 

různé výše uhrazovacích povinností, použije se uhrazovací povinnost vyšší.  

7. Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém 

vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část 

účetního období.  

8. Částky, jimiž členové přispěli k úhradě ztráty družstva, mohou být na základě usnesení 

členské schůze zcela nebo částečně vráceny v průběhu tří let od splnění uhrazovací 

povinnosti, byly-li pro takový postup vytvořeny podmínky ve výsledku hospodaření 

družstva.  

 

 

 
1 

t.j. 2.000,- Kč mimo členský vklad  
 2

 t.j. 2.000,- Kč mimo členský vklad  
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čl. 16 

Vypořádací podíl 
 

1. Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. Podle ustanovení 

čl. 12 odstavce 3 stanov má takový nárok i dědic zemřelého člena.  

2. Dosahuje-li vypořádací podíl alespoň výše splaceného základního členského vkladu, je do 

výše tohoto splaceného členského vkladu splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní 

závěrky za rok, v němž členství zaniklo.  

3. Vypořádací podíl, který přesahuje splacený základní členský vklad, je splatný uplynutím 3 

měsíců po schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo.  

4. Představenstvo družstva je oprávněno po zvážení finanční situace družstva a po 

individuálním posouzení schválit výplatu částí vypořádacího podílu podle odstavce 3 před 

lhůtami v těchto ustanoveních uvedenými, nikoli však dříve, než je uvedeno v odstavci 2.  

5. Vypočtený vypořádací podíl se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem dolů.  

6. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích.  

 

 

III. 

 

ORGÁNY DRUŽSTVA 

 

Společná ustanovení o orgánech družstva 

 

čl.17 

Orgány družstva 
 

Orgány družstva jsou:  

 

a) členská schůze  

b) představenstvo  

c) kontrolní komise (dále také jen jako KK)  

d) komise péče o členy (dále také jen jako KPOČ)  

 

Orgány uvedené pod body b) až d) jsou dále označovány také jako volené orgány.  

 

čl. 18 

Členové volených orgánů 
 

1. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let  

2. Funkční období členů volených orgánů je čtyři roky. Členové volených orgánů mohou Být 

do svých funkcí voleni opětovně.  

3. Funkce členů volených orgánů jsou vzájemně neslučitelné.  

4. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí podnikat v předmětu činnosti 

družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro 

jiného. Členové představenstva a kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu 

nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby 

v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern společenství vlastníků jednotek nebo 

družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva  
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5. Do volených orgánů družstva a těchto orgánů navzájem nesmějí být voleni manželé, 

příbuzní v pokolení přímém a sourozenci.  

 

čl. 19 

Ukončení funkce člena voleného orgánu 
 

1. Člen družstva, který je do statutární funkce zvolen, z ní může odstoupit. Nesmí tak však 

učinit v době, která je pro družstvo nevhodná. Písemné oznámení o odstoupení je 

odstupující člen voleného orgánu družstva povinen doručit představenstvu a předsedovi 

voleného orgánu, jehož je členem. Jestliže členská schůze neschválí na žádost 

odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce, zaniká funkce odstupujícího člena do 1 

měsíce od doručení písemného oznámení o odstoupení představenstvu.  

2. V případě odvolání člena voleného orgánu, jeho odstoupení z funkce, úmrtí člena voleného 

orgánu nebo ukončení členství člena voleného orgánu jsou představenstvo, KK či KPOČ 

oprávněni vybrat náhradníka z členů družstva podle svého uvážení a dohody s ním. Na 

nejbližší členské schůzi je nutno provést doplňovací volbu.  

3. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který ho do funkce zvolil. 

Výkon funkce končí přijetím usnesení o odvolání.  

 

čl. 20 

Způsob rozhodování orgánů družstva 
 

1. Orgány družstva rozhodují usnesením. Pro platnost usnesení orgánů družstva se vyžaduje 

jejich řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny jejich členů. Usnesení je přijato, 

souhlasí-li s ním většina hlasů přítomných členů orgánu, neurčují-li tyto stanovy nebo 

zákon jinak. Při hlasování orgánů družstva má každý člen jeden hlas.  

2. Schválený a zaplacený mimořádný členský vklad neopravňuje člena k uplatnění dalších 

hlasů. Zůstává mu stále jen jeden hlas odpovídající základnímu členskému vkladu.  

3. Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. 

Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda 

byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na 

členské schůzi zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že 

nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.  

4. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech jednající orgán předem neusnese na 

tajném hlasování. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením jednání orgánu družstva 

zdvižením ruky nebo jiným vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené 

vůli a v případě tajného hlasování odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu 

určené. Jde-li o tajné hlasování při provádění voleb členů orgánů družstva, musí člen před 

odevzdáním upravit hlasovací lístek způsobem sděleným osobou pověřenou řízením 

jednání orgánů družstva, jinak se k němu při sčítání hlasů nepřihlíží.  

5. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby příslušný orgán družstva svým 

usnesením (jednací řád).  

6. Podrobnosti o způsobu volby členů orgánů podle těchto stanov upraví členská schůze svým 

usnesením (volební řád).  

7. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov, schválení poskytování finanční asistence, 

uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva nebo vydání 

dluhopisů je třeba dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů družstva.  
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čl. 21 

Hlasování ve volených orgánech 
 

1. Každému členu voleného orgánu družstva náleží jeden hlas.  

2. Usnesení představenstva a kontrolní komise lze přijmout též hlasováním uskutečněným 

písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování 

projeví souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 

Přijetí usnesení způsobem podle tohoto odstavce je vyloučeno, má-li být v jednotlivých 

případech o určité otázce hlasováno tajně.  

 

 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 

 

čl. 22 

Způsob svolání členské schůze 

  

1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva a je tvořena všemi členy družstva 

(dále jen "členská schůze").  

2. Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící 

do její působnosti, nejméně však jednou za rok.  

3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10 % všech členů 

družstva nebo kontrolní komise a také je-li třeba provést volby z důvodu uplynutí 

funkčního období členů volených orgánů. Členská schůze musí být v těchto případech 

svolána tak, aby se konala do 30 dnů ode dne, kdy se představenstvo o důvodech jejího 

svolání dozvědělo, resp. po doručení žádosti. Končí-li funkční období volených orgánů, 

musí být členská schůze svolána za účelem voleb tak, aby se konala před uplynutím 

funkčního období.  

4. Členskou schůzi svolává představenstvo. Svolání členské schůze musí být uveřejněno 

formou zveřejnění pozvánky na internetových stránkách družstva a současně oznámeno 

každému členu družstva zasláním pozvánky na jeho adresu uvedenou v seznamu členů 

nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat údaje o 

firmě a sídle družstva; místu a době zahájení členské schůze; označení, zda se svolává 

členská schůze nebo náhradní členská schůze; místo, kde se člen může seznámit s 

podklady o jednotlivých záležitostech programu, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 

Pozvánka se v této lhůtě zveřejňuje též v prostorách družstva způsobem umožňujícím, aby 

se s ní mohli seznámit všichni členové.  

5. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi 

bez zbytečného odkladu. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je 

schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení čl. 20 odstavce 1 stanov.  

6. Členské schůzi předsedá pověřený člen představenstva nebo jiný člen pověřený k tomu 

představenstvem či členskou schůzí. Člen družstva pověřený podle I. věty funkcí předsedy 

členské schůze ji může budˇ sám řídit, nebo může představenstvo objednat formálnímu 

řízení schůze externistu, nebo může pověřit řízením členské schůze svého zaměstnance, 

který není členem družstva.  
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čl. 23 

Působnost členské schůze 

 

1. Do působnosti členské schůze patří zejména:  

a) měnit stanovy  

b) volit a odvolávat členy volených orgánů družstva a jejich náhradníky se stanovením jejich 

pořadí a v případě jejich potřeby provést doplňovací volby do těchto orgánů  

c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných volených orgánů 

zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit 

a odvolávat  

d) řešení sporů mezi orgány družstva  

e) schvalovat roční účetní závěrku  

f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty  

g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu  

h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva  

i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti  

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

 

2. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, 

pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy, popř. pokud si rozhodování o některé věci 

předem vyhradila.  

 

 

čl. 24 

Dílčí členské schůze 
 

1. K projednání návrhů, které nesnesou odkladu, anebo je-li to vzhledem k povaze 

předkládaných návrhů účelnější, může představenstvo svolat členskou schůzi formou 

dílčích členských schůzí. Dílčí členské schůze nemohou být svolány k rozhodování o 

zrušení družstva a také tehdy, má-li být členská schůze svolána na základě písemné žádosti 

alespoň 10% všech členů družstva nebo kontrolní komise a žádost obsahuje výslovný 

nesouhlas s tím, aby členská schůze, jejíž svolání je požadováno, byla svolána formou 

dílčích členských schůzí. Program všech dílčích schůzí musí být stejný.  

2. Dílčí členské schůze se mohou konat v obci, v níž má družstvo sídlo, anebo v jiné obci, ve 

které užívá nebytové prostory sloužící provozování jeho činnosti, se stejným programem 

jednání v rozdílných místech, popřípadě v různou dobu tak, aby období mezi konáním prvé 

a poslední dílčí členské schůze nebylo delší než 40 dnů.  

3. Členové se zařadí podle rozhodnutí představenstva do jednotlivých dílčích členských 

schůzí tak, aby každý člen byl zařazen jen do jedné dílčí členské schůze konané v obci, kde 

má trvalé bydliště, anebo v jiné obci, kde má podle pracovní smlouvy s družstvem místo 

výkonu práce anebo pravidelné pracoviště. Údaje o tomto zařazení musí být uvedeny v 

pozvánce na dílčí členskou schůzi.  

4. Schopnost členské schůze se usnášet se zjišťuje z celkového součtu hlasů všech členů 

přítomných na všech dílčích členských schůzích. Přijetí usnesení se zjišťuje z celkového 

součtu všech hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích dohromady.  

5. Představenstvo je povinno zajistit vyhodnocení výsledků jednání dílčích členských schůzí 

sečtením hlasů odevzdaných na všech dílčích členských schůzích. Výsledky hlasování 

musí být ověřeny kontrolní komisí. Přijatá usnesení je představenstvo povinno zveřejnit v 

prostorách družstva na informační desce v úplném znění bez zbytečného odkladu po dobu 

nejméně 60 dnů ode dne konání poslední dílčí členské schůze.  
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čl. 25 

Zápis z členské schůze 
 

 

1. O členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:  

a) datum a místo konání schůze  

b) program jednání  

c) přijatá usnesení  

d) výsledky hlasování  

e) námitky členů  

2. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, 

pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.  

3. Každý člen má právo na zaprotokolování své námitky proti přijatému usnesení na členské 

schůzi, která usnesení přijala. O zaprotokolování námitky musí být členu vydáno na jeho 

žádost písemné potvrzení.  

4. Zápis a jeho přílohy má každý člen právo si vyžádat k nahlédnutí.  

 

 

čl. 26 

PŘEDSTAVENSTVO 
 

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, skládá se ze sedmi členů.  

2. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které 

nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo plní usnesení 

členské schůze a odpovídá ji za svou činnost.  

3. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do deseti dnů od doručení podnětu 

kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Jednání 

představenstva organizuje a řídí předseda představenstva. Předsedu představenstva 

zastupuje v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen představenstva.  

4. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.  

5. Představenstvo může na základě provedeného výběrového řízení jmenovat ředitele 

družstva, tedy pověřit vedením družstva ve smyslu pracovněprávních předpisů fyzickou 

osobu, která nemusí být členem družstva. Tato osoba má titul ředitel družstva. Za svou 

pracovněprávní činnost je plně odpovědná představenstvu družstva a na pozvání je povinna 

zúčastňovat se schůzí představenstva, ovšem bez hlasovacího práva. V pravomoci 

představenstva je rovněž odvolání ředitele z funkce. Představenstvo určí komisi pro 

výběrové řízení.  

6. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, 

který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů 

představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda. Při podepisování 

jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení 

své funkce.  

7. Předsedu představenstva a jeho místopředsedu volí představenstvo ze svého středu.  

8. Představenstvo družstva je oprávněno projednávat spory mezi orgány družstva a předkládat 

výsledky těchto jednání členské schůzi.  
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čl. 27 

KONTROLNÍ KOMISE 
 

1. Kontrolní komise má tři členy. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva a 

projednává stížnosti jeho členů, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení 

zisku, nebo úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise 

představenstvo a vyžaduje a dohlíží na zjednání nápravy.  

2. Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je při výkonu své působnosti nezávislá 

na ostatních orgánech družstva. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u 

představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez 

zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít 

závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.  

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

komise organizuje a řídí její předseda. V době nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda 

kontrolní komise.  

4. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.  

5. Za kontrolní komisi jedná její předseda. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise 

pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v 

rozsahu oprávnění kontrolní komise.  

6. Předsedu a místopředsedu si komise volí ze svých členů.  

 

čl. 28 

KOMISE PÉČE O ČLENY 
 

1. Komise péče o členy má 3 členy. Komise je poradním orgánem ostatních orgánů družstva v 

otázkách pracovních a sociálních podmínek členů a zaměstnanců družstva. Komise péče o 

členy při ochraně práv a zájmů členů a zaměstnanců s pracovním vztahem má práva a 

povinnosti odborových orgánů, vyplývajících ze Zákoníku práce.  

2. Komise péče o členy odpovídá za svou činnost členské schůzi. Představenstvo je povinno 

bez zbytečného odkladu oznamovat komisi péče o členy všechny skutečnosti, které mohou 

mít závažné důsledky pro pracovní a sociální podmínky členů, vyžadovat si od ní 

stanoviska a projednávat veškeré návrhy, které představenstvu v těchto záležitostech 

komise předloží. O rozdílných stanoviscích komise péče o členy a představenstva je 

komise péče o členy povinna pravidelně podat zprávu členské schůzi.  

3. Na žádost kontrolní komise je komise péče o členy povinna sdělit své stanovisko k otázkám 

pracovních a sociálních podmínek družstva.  

4. Komise péče o členy se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Její jednání 

organizuje a řídí předseda komise. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu komise péče o 

členy místopředseda komise.  

5. Za komisi péče o členy jedná její předseda, nebo jiný její člen, kterého komise k tomu 

zmocní.  

6. Předsedu a místopředsedu komise péče o členy si komise volí ze svého středu.  

 

čl. 29 

Zápisy z jednání volených orgánů 
 

1. Pro pořizování zápisů z jednání volených orgánů družstva platí přiměřeně ustanovení 

stanov (čl. 25 odstavec 1 - 3) o zápisech z jednání členské schůze. Zápisy se doručují všem 

členům orgánu.  
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2. Zápisy ze svých jednání si představenstvo a kontrolní komise doručují navzájem. Komise 

péče o členy je povinna doručovat zápisy ze svých jednání představenstvu a kontrolní 

komisi.  

3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu o 

jednání představenstva 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.  

4. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu o 

jednání kontrolní komise 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.  

 

IV. 

 

ROČNÍ ZÁVĚRKA A FONDY DRUŽSTVA 

 

čl. 30 

Schválení roční účetní závěrky 
 

1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.  

2. Roční účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení a užití zisku, popř. s návrhem způsobu 

úhrady ztráty je představenstvo povinno předložit k projednání členské schůzi.  

3. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát 

k nahlédnutí. Družstvo je povinno jim to umožnit ještě před konáním členské schůze, která 

bude schvalovat roční účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, příp. o 

způsobu úhrady ztrát.  

4. Spolu s roční závěrkou je představenstvo povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o 

hospodaření družstva, obsahující přehled obchodní činnosti družstva v uplynulém roce a 

předpoklady jeho dalšího podnikání a předložit tuto zprávu k projednání členské schůzi.  

 

čl. 31 

Nedělitelný fond 
 

1. Družstvo vytváří nedělitelný fond.  

2. Do nedělitelného fondu se podle transformačního zákona převádí část čistého jmění 

stanoveného v transformačním projektu ve výši Kčs 39,534.760,68.  

3. Do nedělitelného fondu se podle transformačního zákona převádí část majetkového podílu 

členů z transformace ve výši 200,- Kč na člena.  

4. Nedělitelný fond se dále doplňuje podle usnesení členské schůze nejméně o 10% ročního 

čistého zisku a to až do doby, než dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného 

základního kapitálu družstva, při čemž částky podle odstavce 2 a 3 se do takto stanovené 

výše nedělitelného fondu nezapočítávají.  

5. Nedělitelný fond se používá pro běžnou podnikatelskou potřebu družstva. Ke krytí ztrát jej 

může být použito jen tehdy, není-li zcela kryta z rezervního fondu, či z prostředků 

získaných splněním uhrazovací povinnosti členů. Nedělitelného fondu však nesmí být 

použito za trvání družstva k rozdělení mezi členy.  
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6. Zůstatek nedělitelného fondu však nesmí být nižší než 30% zapisovaného základního 

kapitálu, při čemž částky podle odstavce 2 a 3 se do takto určeného zůstatku započítávají.  

7. O použití nedělitelného fondu rozhoduje představenstvo družstva.  

 

čl. 32 

Zajišťovací fondy 
 

Družstvo vytváří další zajišťovací fondy zejména: rezervní fond, sociální fond, fond  

vypořádacích podílů apod. na základě usnesení členské schůze.  

 

 

V. 

 

SPOLEČNÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

čl. 33 

Organizace družstva 
 

1. Organizaci družstva, jako souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání provozovaného družstvem podle těchto stanov, určuje svým usnesením 

představenstvo.  

2. Představenstvo stanoví rozsah oprávnění ředitele, pokud tato funkce bude jmenována, 

vedoucích pracovníků i dalších osob zaměstnaných v družstvu při zajišťování činností, k 

nimž byly při provozu družstva pověřeny.  

3. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý 

pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.  

 

čl. 34 

Odpovědnost za škodu při provozu družstva 
 

1. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. 

Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí 

určeného člena.  

2. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské 

schůze. Členská schůze schvaluje i narovnání v této věci.  

3. Člen odpovídá za škodu způsobenou družstvu porušením právních předpisů. Tuto 

odpovědnost je na něm představenstvo povinno uplatňovat, neurčí-li členská schůze v 

jednotlivých případech jinak.  

 

čl. 35 

Účast družstva na činnosti jiných právnických osob 
 

1. K prohloubení vzájemné pomoci a spolupráce s jinými družstvy, příp. i s jinými 

právnickými osobami a na podporu svých zájmů může být družstvo členem nebo 

společníkem jiné právnické osoby. O tomto členství rozhoduje členská schůze.  
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čl. 36 

Zrušení a zánik družstva 

 

1. Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou.  

2. Zrušení a zánik družstva se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (o obchodních korporacích).  

3. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy 

způsobem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o 

obchodních korporacích) s přihlédnutím k ustanovením transformačního zákona.  

 

čl. 37 

Přechodná ustanovení 
 

1. Kde se v těchto stanovách hovoří o transformačním zákonu, o transformaci družstva a o 

majetkovém podílu člena z transformace, má se na mysli zákon č. 42/92 Sb. o úpravě 

majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a pojmy z tohoto 

zákona vyplývající.  

 

čl. 38 

Účinnost 
 

Tyto stanovy byly přijaty a schváleny na členské schůzi družstva konané dne 18.4.2014 a 

nabývají tímto dnem účinnosti.  

 


