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  S T A N O V Y 
 

Zemědělského obchodního družstva Roztoky - Kruh 
 
 

Článek 1 
Obchodní jméno a sídlo družstva 

 
       Obchodní jméno:  Zemědělské obchodní družstvo Roztoky - Kruh      
                                     v těchto stanovách dále již jen jako „družstvo“ 
 
       Sídlo družstva:    512 31 Roztoky u Jilemnice čp. 234 
 
 Identifikační číslo: 00129046 
 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání. 
 
 

Článek 2 
Předmět podnikání 

 
1. Družstvo provozuje v souladu se živnostenským zákonem a předpisy s ním souvisejícími,                    

jakož i v souladu s ostatními právními předpisy tuto činnost: 
 

a) Zemědělská výroba. 
b) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. 

 
2. Družstvo hospodaří s vlastním majetkem. S majetkem jiných fyzických či právnických osob může 

hospodařit pouze na základě platné smlouvy, uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
 

3. Družstvo může se svými členy, zaměstnanci nebo jinými fyzickými či právnickými osobami uzavřít 
jakoukoliv smlouvu, která není v rozporu s platnými právními předpisy. 

 
 

Článek 3 
Vznik a zánik členství 

 
1. Členem družstva může být každá fyzická či právnická osoba. Podmínkou vzniku členství je podání 

písemné přihlášky a splacení základního členského vkladu. 
    

2. Členem se fyzická či právnická osoba stává: 
 

a) dnem, kdy bylo rozhodnuto o přijetí za člena na základě písemné přihlášky a zaplaceného 
základního členského vkladu, 

b) převodem členství, 
c) přechodem členství, přijetím za člena dědice členských práv a povinností zůstavitele. 

 
O přijetí za člena rozhoduje představenstvo. Stanovisko představenstva nelze změnit ani odvolat. Členství 
nemůže vzniknout před splacením základního členského vkladu. 
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3. Převod členství je možný pouze mezi manželi nebo příbuznými, a to na základě písemné smlouvy,         

při zachování všech podmínek určených zákonem a stanovami. O převodu členství rozhoduje na základě 
žádosti představenstvo. Stanovisko představenstva s převodem družstevního podílu nelze změnit ani 
odvolat. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází členství na jejího právního 
nástupce. 

 
4. Vyloučený člen nemůže své členství převést.  

 
5. K přechodu družstevního podílu je nutný souhlas představenstva. Dědic družstevního podílu zůstavitele 

může požádat družstvo o členství, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí    
o dědictví. Nepožádá–li v uvedené lhůtě, má se za to, že nemá o členství v družstvu zájem. Stanovisko 
představenstva s přechodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat. Dědic, který se nestal členem, 
má nárok na vypořádací podíl. 

                                                                                                                                                                                               
6. Členství v družstvu zaniká: 

 
a) písemnou dohodou, 
b) vystoupením na základě odhlášky po uplynutí 6 měsíců od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po doručení písemné odhlášky člena družstva představenstvu. Odhlášku lze odvolat 
pouze písemně se souhlasem představenstva, 

c) vyloučením, jestliže člen opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti nebo jiná 
ustanovení stanov. Fyzická osoba může být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena        
pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členu družstva. O vyloučení, které 
musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. Představenstvo může rozhodnout    
o vyloučení člena pouze do 6 měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však     
do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod 
k vyloučení, předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta šesti měsíců dnem, kdy se družstvo 
dozvědělo o výsledku tohoto šetření. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden 
důvod, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno členovi rozhodnutí 
o vyloučení. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi, a to do 15 dnů 
od obdržení písemného oznámení o vyloučení. Proti rozhodnutí členské schůze se může člen 
odvolat k soudu, a to do 15 dnů od doručení příslušného oznámení o tom, že členská schůze 
vyloučení potvrdila. Vyloučený člen má právo na majetkové vypořádání, 

d) převodem družstevního podílu,  
e) přechodem družstevního podílu, 
f) úmrtím člena družstva, 
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, pokud členství nepřechází na jejího právního 

nástupce, 
h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, 
i) prohlášením konkurzu na majetek člena, 
j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo             

v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením 
výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu 
k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané 
povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení 
exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, 

k) zánikem družstva bez právního nástupce. 
 
 
 

7. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují následující údaje: 
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a) jméno a bydliště fyzické osoby (název a sídlo právnické osoby) 
b) výši a skladbu členského vkladu, popř. dalšího členského vkladu 

 
Do seznamu se bez zbytečného odkladu zapíší všechny změny evidovaných skutečností. Člen družstva má 
právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a o obsahu svého zápisu v seznamu.  
 

 
Článek 4 

Práva a povinnosti členů družstva 
 

Členská práva 
 

1. Podílet se na řízení a kontrole činností družstva prostřednictvím volených orgánů, volit a být volen          
do orgánů družstva. 
 

2. Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva       
a být o jejich vyřízení informován. 

 
3. Podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. 

 
4. Nabídnout, aby družstvo obhospodařovalo na základě pachtovní smlouvy veškerou zemědělskou půdu, 

kterou člen vlastní a rozhodl se jí propachtovat. Povinnost obhospodařování má družstvo pouze tehdy, je-li 
přístupná pro mechanizaci a leží-li v katastru, kde družstvo hospodaří. Jestliže si člen část svých pozemků 
ponechá k vlastnímu hospodaření, tato povinnost neplatí. 

 
5. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 

 
6. Členovi i nečlenovi družstva, který dává družstvu do užívání svoji půdu na základě pachtovní smlouvy, 

náleží pachtovné z půdy podle její výměry a kvality. 
 

7. Družstvo zřídilo ve svém sídle v Roztokách u Jilemnice informační desku. Družstvo zpřístupňuje členům 
prostřednictvím informační desky údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami a nebo 
rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění těchto údajů na informační desce je povinností 
členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně. Tato 
informační deska je přístupná členům družstva každý pracovní den v běžnou pracovní dobu. 
 

 
Členské povinnosti 

 
1. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva. 

 
2. Rozvíjet družstevní hospodářství, chránit družstevní majetek a řádně o něj pečovat. 

 
3. Přednostně nabídnout k propachtování zemědělskou půdu v katastru družstva družstvu k užívání. Pokud 

tak na výzvu družstva neučiní do dvou let od vyzvání, může ho představenstvo družstva z členství            
v družstvu vyloučit. 
 

4. Pokud člen družstva propachtuje pozemky, které má ve svém vlastnictví, a které družstvo užívá, jinému 
subjektu, je tento člen družstva povinen podat výpověď členství v družstvu. Pokud tak neučiní, může ho 
představenstvo družstva z členství v družstvu vyloučit. 
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5. Pokud člen družstva převede pozemky, na kterých družstvo hospodaří, ze svého vlastnictví do vlastnictví 
jiné osoby, která se nestane členem družstva, je tento člen družstva povinen podat výpověď členství 
v družstvu. Pokud tak neučiní, může ho představenstvo družstva z členství v družstvu vyloučit. Toto 
neplatí, pokud převáděné pozemky tvoří méně než 20 % z propachtované výměry v užívání družstva         
a zároveň plocha převáděných pozemků je menší než 1 ha. 
 

                                                                                                  
Článek 5 

Členský vklad 
 

1. Základní členský vklad je 50 000,- Kč pro fyzické osoby. 
 

2. Základní členský vklad je 50 000,-Kč pro právnické osoby. 
 

3. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů. Člen se 
za podmínek podle těchto stanov může podílet na základním kapitálu družstva současně i jedním nebo 
více dalšími členskými vklady, maximálně čtrnácti dalšími členskými vklady, ve výši násobku základního 
členského vkladu beze zbytku dělitelného výší základního členského vkladu. O dalším členském vkladu 
rozhoduje na žádost člena družstva představenstvo. O dalším členském vkladu musí být uzavřena písemná 
smlouva. Stanovisko představenstva o dalším členském vkladu člena družstva nelze změnit ani odvolat. 
 

4. Vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu musí být splněna splacením v penězích na účet 
družstva vedený bankou anebo hotově do pokladny družstva, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení 
přihlášky o členství. Jestliže uchazeči o členství do 2 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. 
 

5. Na druhý a další členský vklad fyzické osoby je možné použít majetkový podíl člena vypočtený            
dle zák. 42/92 Sb.   
 

6. Výše základního kapitálu, který družstvo zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál) 
činí  4 000 000,- Kč. Z této částky se odvozuje výpočet výše nedělitelného fondu družstva.  

 
 

Článek 6 
Zajišťovací fondy 

 
1. Družstvo tvoří nedělitelný fond ve výši 50 % ze zapisovaného základního kapitálu. Nedělitelný fond se   

za trvání družstva nemůže použít k rozdělení mezi členy družstva. Do nedělitelného fondu je zahrnuto 
10% základního členského vkladu. 
 

2. Družstvo zřizuje sociální fond pro poskytování některých sociálních výhod (příspěvků) zaměstnancům 
družstva nebo důchodcům, kteří ukončili pracovní poměr v družstvu z důvodu odchodu do důchodu.       
O přídělu do fondu rozhoduje členská schůze. Zásady čerpání tohoto fondu stanovuje představenstvo 
družstva. 
 

3. Družstvo vytváří rizikový fond, který je tvořen fondem promlčených závazků a přídělem z ročního 
čistého zisku ve výši, kterou stanoví členská schůze družstva.  
 

4. Členská schůze rozhodne o zřízení dalších fondů v tom případě, že jejich zdrojem bude čistý zisk.  
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Článek 7 
Vypořádací podíl 

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

 
2. Vypořádací podíl činí 50 000,- Kč na jeden členský vklad pro fyzickou osobu a 50 000,- Kč na jeden 

členský vklad pro právnickou osobu. 
 

3. Vypořádací podíl se vydá v té formě, jak byl složen, nedojde-li k jiné dohodě. 
 

4. Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu je nejdéle dva roky ode dne zániku členství. 
 
                                                       

Článek 8 
Orgány družstva 

 
1. Orgány družstva jsou: 

 
a) členská schůze 
b) představenstvo 
c) kontrolní komise 

 
2. Do orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva starší 18 let a zástupci právnických osob, 

které jsou členy družstva. 
 
 

Členská schůze 
 

1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva, dále jen „členská schůze“. Členská schůze se 
schází nejméně 1 krát za rok. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí 
konat nejpozději do 6-ti měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 
Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemně nejméně 15 dní před termínem konání 
členské schůze pozvánkou odeslanou členům na adresu uvedenou v seznamu členů a uveřejněním 
pozvánky na internetových stránkách družstva. To platí i pro svolání náhradní členské schůze. Členská 
schůze musí být svolána, je-li to v důležitém zájmu družstva, požádá-li o to písemně alespoň 1/3 všech 
členů nebo kontrolní komise. 
 

2. K platnosti usnesení členské schůze je třeba její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech 
členů (včetně zastoupených na základě plné moci) a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Členská 
schůze určuje, pro která zvlášť důležitá rozhodnutí je třeba souhlas kvalifikované většiny hlasů všech 
členů družstva. 

 
3. Při hlasování členské schůze je členský vklad 50 000,- Kč jedním hlasem pro fyzickou osobu.               

Na každých dalších vložených 50 000,- Kč má člen (fyzická osoba) další hlas, nejvýše však 15 hlasů.    
Při hlasování členské schůze je členský vklad 50 000,- Kč jedním hlasem pro právnickou osobu.           
Na každých dalších vložených 50 000,- Kč má člen (právnická osoba) další hlas, nejvýše však 5 hlasů. 
 
V případě hlasování o: 
 

a) schválení finanční asistence 
b) uhrazovací povinnosti 
c) zrušení družstva s likvidací 
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d) přeměně družstva 
e) vydání dluhopisů 

 
má každý člen pouze jeden hlas. V těchto případech je členská schůze usnášení schopná, pokud jsou 
přítomny alespoň dvě třetiny všech členů. K platnosti přijatí usnesení dojde, když pro usnesení hlasují 
alespoň dvě třetiny přítomných členů (včetně zastoupených na základě plné moci). 

 
4. Pokud i přes řádné svolání není členská schůze usnášení schopná, svolá se náhradní členská schůze se 

stejným programem jednání. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet 
přítomných členů. K platnosti usnesení náhradní členské schůze je třeba souhlas nadpoloviční většiny 
hlasů přítomných členů (včetně zastoupených na základě plné moci). 
 

5. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením. 
 

6. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Člen družstva může zmocnit jiného člena 
družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval. Plná moc k zastupování na členské schůzi musí být 
písemná. Jedna osoba může zastupovat maximálně pět členů družstva. Tím nejsou dotčeny předpisy o 
zastupování ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí. 
 

7. Do působnosti členské schůze patří: 
 

a) měnit stanovy družstva 
b) volit a odvolávat členy představenstva, předsedu a místopředsedu jmenovitě 
c) volit a odvolávat členy kontrolní komise 
d) schvalovat roční účetní závěrku 
e) rozhodnout o rozdělení a užití zisku, způsobu a úhrady ztráty 
f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu 
g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva 
h) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva 
i) rozhodovat o dalších záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví 

zákon, tyto stanovy nebo pokud si rozhodování o některé věci vyhradí. 
j) schvalovat smlouvy o výkonu funkce členů volených orgánů včetně odměny za výkon funkce 

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

 
a) datum a místo konání schůze 
b) přijatá usnesení 
c) výsledky hlasování 
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování 

 
9. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ní a podklady k projednávaným bodům. 

Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 
 

10. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud je usnesení v rozporu s právními 
předpisy nebo těmito stanovami. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování námitky    
na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitky oznámil představenstvu do 1 měsíce       
od konání této schůze. Návrh soudu lze podat pouze do 1 měsíce ode dne, kdy člen požádal                      
o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu.  
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Představenstvo 
 

1. Členská schůze volí z řad svých členů představenstvo, které má pět členů. Představenstvo řídí činnost 
družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákony nebo těmito stanovami 
vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Plní usnesení členské schůze 
a odpovídá jí za svou činnost. Předsedu a místopředsedu představenstva volí členská schůze jmenovitě. 
 

2. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Představenstvo určí další své členy, které 
pověřuje zastupováním předsedy (místopředsedy) družstva a v jakém pořadí. Předseda nebo 
místopředseda jednají za představenstvo navenek. Tam kde je pro právní úkon, který činí představenstvo 
předepsána písemná forma, je třeba podpisů dvou členů představenstva, z nichž vždy jeden musí být 
předseda nebo místopředseda.  
 

3. Představenstvo se schází podle potřeby, minimálně však desetkrát za rok. Musí se však sejít do deseti dnů 
od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 
 

4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva  
do příští členské schůze.  
 

Kontrolní komise 
 

1. Členská schůze volí kontrolní komisi, která se skládá ze tří členů družstva. Kontrolní komise je oprávněna 
kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi 
a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise 
představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení 
zisku nebo úhrady ztráty družstva. 
  

2. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Volí ze svých členů 
předsedu a místopředsedu kontrolní komise. Kontrolní komise je oprávněna vyžádat si u představenstva 
jakékoliv informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit 
komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva     
a jeho členů. Totéž platí i ve vztahu k řediteli. Jednotlivými úkoly může kontrolní komise pověřit jednoho 
nebo více členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 
 

3. Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy kontrolní komise 
do příští členské schůze. 

 
 

Článek 9 
Ředitel 

 
1. Běžnou činnost družstva organizuje a řídí ředitel, jmenovaný a odvolávaný představenstvem. Ředitel 

zejména: 
 

a) vykonává usnesení představenstva 
b) obstarává všechny záležitosti řízení družstva, jejichž řízení není vyhrazeno jiným orgánům 
c) vykonává veškeré řídící činnosti, které jsou nutné pro zabezpečení řádného podnikatelského 

chování družstva a k řádnému výkonu řídící pravomoci vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů 

d) přenáší povinnosti na jemu podřízené pracovníky v souladu s pracovním a podpisovým řádem 
družstva 

e) pracovní smlouvu s ředitelem uzavírá představenstvo a stanovuje řediteli za práci odměnu 
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2. Pracovní pozice ředitele není vázána na podmínku členství v družstvu. Podmínky práce upravuje pracovní 

smlouva. Pokud není jmenován ředitel, vykonává jeho pravomoc předseda. 
 

 
Článek 10 

Zásady činnosti orgánů družstva 
 

a) funkční období členů představenstva je 5 let 
b) funkční období členů kontrolní komise je 5 let 
c) členové představenstva a kontrolní komise mohou být voleni opětovně 
d) funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné i u osob blízkých 
e) člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to 

orgánu, jehož je členem. Jeho funkční období končí dnem, kdy odstoupení projednal ten orgán, 
který ho do funkce zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání 
poté, co se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této doby se 
odstoupení pokládá za projednané. 

f) každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. 
g) funkční období jednotlivých členů představenstva a kontrolní komise nemusí začínat a končit       

ve stejném termínu       
 
 

Článek 11 
Zákaz konkurence 

 
1. Člen představenstva, člen kontrolní komise, ředitel a ekonom nesmí: 

 
a) vlastním jménem nebo na vlastní účet podnikat a uzavírat dohody, které souvisí s podnikatelskou 

činností družstva    
b) zprostředkovat pro jiné osoby obchody družstva 
c) účastnit se na podnikání jiné společnosti s neomezeným ručením jako společník  
d) vykonávat činnosti jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu nebo dozorčího orgánu jiné 

právnické osoby s obdobným předmětem podnikání, s výjimkou případů, kdy jde o korporaci,      
na jejímž podnikání se družstvo účastní nebo s tím vysloví souhlas představenstvo. 
 

2. Družstvo je oprávněno požadovat od osoby, která zákaz porušila, vydání prospěchu z obchodu, při němž 
k porušení došlo, nebo převod takto získaného prospěchu či práv na družstvo. Právo družstva na vydání 
prospěchu zaniká, pokud nebylo uplatněno u oprávněné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se družstvo       
o této skutečnosti dozvědělo, nejpozději však do jednoho roku po jejím vzniku. Tím nejsou dotčena práva 
družstva na náhradu škody. Porušení zákazu konkurence zakládá pro družstvo právo vyloučit člena       
pro závažné porušení členských povinností, právo odvolat z funkce a právo zrušit pracovní poměr. 
 

 
Článek 12 

Roční závěrka a rozdělení zisku 
 

1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s roční účetní závěrkou navrhne 
představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku popř. způsob úhrady ztráty. Roční účetní závěrku 
předkládá představenstvo k projednání výroční členské schůzi. Členové družstva si mohou vyžádat roční 
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku k nahlédnutí.  
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2. Na objemu zisku, který se má rozdělit mezi členy družstva, se usnáší členská schůze při projednání roční 
účetní závěrky. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se stanoví poměrem výše jeho 
členského vkladu k členským vkladům všech členů. U těch členů, jejichž členství trvalo v rozhodném 
období jen část roku, se tento podíl úměrně krátí. Usnesením členské schůze může být pro konkrétní 
rozhodné období určen jiný způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy. 
   
 

Článek 13 
Zánik družstva 

 
1.   Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

 
2. Družstvo se ruší:   

a) usnesením členské schůze  
b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu 
c) rozhodnutím soudu 

 
3. Není-li zákonem stanoveno jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Členská schůze jmenuje tři 

likvidátory, kteří jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, 
který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku bude na požádání předložen 
každému členovi družstva. 

 
4. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden 

rok, podle rozsahu, jakým se podíleli na základním kapitálu družstva. Každý člen družstva může do třech 
měsíců ode dne konání členské schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení 
likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo těmito stanovami. Vyhoví-li soud 
návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí tří měsíců, nebo                       
do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. 

                                                   
 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy družstva tak, že jejich dosavadní znění schválené 

členskou schůzí dne 10. 3. 2006, ve znění změn schválených členskou schůzí dne 25. března 2011, se ruší 
a nahrazují tímto zněním. 

 
2. Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích 

jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku. 
 

3. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se družstva zákonu o obchodních 
korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Úprava uhrazovací povinnosti obsažená v tomto znění 
stanov je však účinná až pro účetní období, které následuje po účetním období, ve kterém toto znění 
stanov nabývá účinnosti. 

 
4. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne 29. května 2015. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                 


