
Příloha pozvánky na členskou schůzi 
 

Návrh stanov družstva 
Euro - African Cooperative, družstvo  

se sídlem Vodní valy 766, Litomyšl-Město, 570 01  Litomyšl, identifikační číslo 025 40 070, zapsaného 
v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle Dr, vložka 1537 

 
pro členskou schůzi svolanou na den 22.10.2020 do notářské kanceláře JUDr. Martiny Herzánové, 
notářky v Praze, na adresu Na Florenci 1055/35, Nové Město, 110 00 Praha 1, 4. patro 

 
STANOVY 

družstva Euro - African Cooperative, družstvo 
I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 1 
1. Obchodní firmou družstva je Euro – African Cooperative, družstvo (dále jen „družstvo“). Pod tímto 
názvem je družstvo zapsáno v obchodním rejstříku. ---------------------------------------------------------------------  
2. Obec v níž je umístěno sídlo družstva je Litomyšl.  ------------------------------------------------------------------  
3. Internetové stránky: www.eacoop.eu.  ------------------------------------------------------------------------------------  
4. Informační deska družstva je zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek.  -------------------------  

Článek 2 
1. Předmětem podnikání družstva je:  ----------------------------------------------------------------------------------------  
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  -----------------------------  

Článek 3 
1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které se dohodly spolupracovat jako jeho 
členové při společném podnikání, jehož předmět vymezují tyto stanovy. Družstvo musí mít nejméně 3 
(tři) členy.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků ručí celým svým majetkem. Členové 
neručí za závazky družstva.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Družstvo je obchodní korporací ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích), právní 
poměry družstva určuje tento zákon a stanovy družstva. Družstvo je malým družstvem ve smyslu 
ustanovení  §726 zákona o obchodních korporacích.  -------------------------------------------------------------------  

Článek 4 
1. Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové 
družstva. Členské vklady mohou být peněžité nebo nepeněžité. ------------------------------------------------------  
2. Každý člen se tak podílí na základním kapitálu základním členským vkladem. Dále se může člen 
podílet na základním kapitálu družstva více členskými vklady.  -------------------------------------------------------  
3. Základní kapitál lze zvyšovat nebo snižovat pouze usnesením členské schůze družstva a způsobem 
dle stanov a zákona o obchodních korporacích.  --------------------------------------------------------------------------  

Článek 5 
1. Při svém vzniku zřídilo Družstvo nedělitelný fond ve výši 5.199,- Kč (slovy: pět tisíc jedno sto 
devadesát devět tisíc korun českých). ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
2. Družstvo doplňuje nedělitelný fond o 5 % (pět procent) ročního čistého zisku až do doby, kdy výše 
nedělitelného fondu dosáhne částky 25.995,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc devět set devadesát pět korun 
českých). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty Družstva podle rozhodnutí členské schůze. 
Členská schůze může rozhodnout, že Družstvo vytvoří vyšší nedělitelný fond a stanoví další způsoby 

http://www.eacoop.eu/


jeho použití. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání Družstva k rozdělení mezi členy. --------------------------------- 

II. 
ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 

Článek 6 
1. Členem družstva se může stát fyzická osoba, která dosáhla 18 (osmnácti) let věku a plně svéprávná   
nebo právnická osoba. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených 
zákonem a těmito stanovami přijetím za člena nebo převodem družstevního podílu, anebo přechodem 
družstevního podílu na právního nástupce. ---------------------------------------------------------------------------------  
2. Podmínkou vzniku členství při založení družstva je splacení vstupního vkladu, podmínkou vzniku 
členství za trvání družstva je jednorázové splacení základního členského vkladu.  -----------------------------  
3. Podkladem pro přijetí fyzické osoby za člena družstva za trvání družstva je písemná členská 
přihláška, obsahující výslovné prohlášení fyzické osoby žádající o přijetí za člena, že se k členství 
přihlašuje dle stanov a zavazuje se splatit základní členský vklad nejpozději ke dni podání přihlášky (tj. 
doručení přihlášky statutárnímu orgánu družstva), Doklad o splacení základního členského vkladu 
družstvu musí být přílohou ke členské přihlášce. Přihláška se pořizuje ve dvojím provedení, přičemž 
jedno vyhotovení s vyznačením data vzniku členství je povinno družstvo vydat členu po jeho přijetí. O 
přijetí za člena rozhoduje členská schůze.  ----------------------------------------------------------------------------------  
4. Podkladem pro přijetí právnické osoby za člena družstva je smlouva o účasti této osoby na podnikání 
družstva, písemná přihláška sdělující, že se k členství přihlašuje dle stanov družstva, závazek ke 
splacení základního členského vkladu.  --------------------------------------------------------------------------------------  
5. Zakládající členové byli povinni při založení družstva uhradit vstupní vklad nejméně ve výši 2.000,- Kč 
(slovy: dva tisíce korun českých). Vstupní vklad je nevratný.  ----------------------------------------------------------  
6. Členství vzniká prvním dnem měsíce následujícího po rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za 
člena, nevyplývá-li z rozhodnutí tohoto orgánu, přijatého ve shodě s přihláškou za člena, den vzniku 
členství pozdější. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Při převodu družstevního podílu vzniká nabyvateli družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy 
byla družstvu doručena účinná smlouva o převodu družstevního podílu nebo písemné prohlášení 
převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy, anebo pozdějším dnem určeným ve smlouvě o 
převodu družstevního podílu, následujícím po doručení této smlouvy nebo prohlášení převodce a 
nabyvatele o ní v družstvu.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8. Při přechodu družstevního podílu vzniká dědici družstevního podílu členství v družstvu dnem, kdy byl 
udělen souhlas předsedy družstva se žádostí dědice o členství. Právnímu nástupci právnické osoby 
vzniká členství přechodem družstevního podílu dnem jejího zániku, pokud o to právnická osoba před 
svým zánikem požádala a předseda s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby 
souhlasil.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
9. Nedojde-li ke vzniku členství do jednoho (1) měsíce od doručení přihlášky a dalších předepsaných 
dokladů, je družstvo povinno základní členský vklad uchazeči o členství do jednoho (1) měsíce vrátit.  --  

Článek 7 
1. Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, zánikem družstva, nebo 
z dalších zákonem stanovených důvodů.  -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Vystoupením zaniká členství do dvou (2) měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení 
statutárnímu orgánu družstva.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Vystupuje-li člen z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, doručí písemné oznámení o vystoupení 
družstvu ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy členská schůze přijala usnesení o změně stanov, 
pro kterou nehlasoval, ve kterém uvede, že vystupuje z důvodu nesouhlasu se změnou stanov.  ----------  
Členství v takovém případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení o vystoupení 
družstvu doručeno, přičemž změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi ním a 
družstvem se řídí dosavadními stanovami.  ---------------------------------------------------------------------------------  
4. Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušuje členské povinnosti,  



přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.  -------  
5. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná výstraha statutárního orgánu, ledaže porušení 
členských povinností, které je důvodem k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit. Ve výstraze 
musí být uvedeno, jaké povinnosti člen závažným způsobem anebo opakovaně porušil a v čem 
porušení těchto povinností spočívá, a to spolu s upozorněním na možnost vyloučení a s výzvou, aby 
člen s porušováním členských povinností přestal a aby následky porušení členských povinností 
odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 (slovy: třiceti) dnů od 
doručení výzvy.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě šest (6) měsíců ode dne, kdy se družstvo 
dozvědělo o důvodu k vyloučení, nejpozději však ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne, kdy důvod k 
vyloučení nastal. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení musí být písemné. Rozhodnutí musí 
obsahovat také poučení o právech vylučovaného člena podle zákona o obchodních korporacích, 
zejména o právu podat ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení námitky k 
členské schůzi a o právu ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení podat soudu 
návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.  --------------------------------------------------------------  
7. Členská schůze může rozhodnutí o vyloučení zrušit s písemným souhlasem vylučovaného člena. 
Jestliže vylučovaný člen souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o 
vyloučení doručeno neudělí, k rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení zrušeno, se nepřihlíží. 
Souhlas vylučovaného člena se zrušením rozhodnutí o vyloučení se nevyžaduje, pokud vylučovaný člen 
o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.  ----------------------------------------------------------  
8. Rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, stejně jako rozhodnutí členské schůze o zamítnutí 
námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení, anebo rozhodnutí, kterým bylo rozhodnutí o vyloučení 
zrušeno, se doručují doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu 
členů vedeného družstvem. Členství vylučovaného člena v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro 
podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členu doručeno 
rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.  --------------------------  
9. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek nebo o vyloučení, může vylučovaná osoba 
podat ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o 
vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného 
skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho 
členství.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10. Členství fyzické osoby zaniká též smrtí.  --------------------------------------------------------------------------------  
Dědic družstevního podílu zůstavitele může požádat družstvo o souhlas s členstvím. Neudělí-li 
předseda družstva souhlas se vznikem členství dědice, dědic se nestane členem družstva.  
Nevyrozumí-li předseda dědice do třiceti (30) dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu 
požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Dědic družstevního podílu, který 
nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však jednoho (1) měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. 
Podá-li dědic výpověď včas, platí, že se členem družstva nestal. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a po 
dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva.  -----------------------------------  
11. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo dle stanov 
a zákona o obchodních korporacích.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
12. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního 
nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a předseda družstva s přechodem 
družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasil. Má-li právnická osoba více právních 
nástupců, může dojít k přechodu rozděleného družstevního podílu na více než jednoho právního 
nástupce. Schválí-li předseda družstva přechod družstevního podílu na více než jednoho právního 
nástupce, platí, že tím schválil i rozdělení družstevního podílu.  ------------------------------------------------------  
13. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly 
splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních podílů 



spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, 
ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.  -----------------------------------------------------  
 

III. 
PRÁVA A POVINNOSTI 

Článek 8 
Člen družstva má tato práva:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) podílet se na rozhodování o činnosti družstva a na kontrole jeho činnosti, -------------------------------------  
b) volit a být volen do orgánů družstva, -------------------------------------------------------------------------------------- 
c) podílet se na výhodách, které družstvo svým členům poskytuje, na základě usnesení orgánů 
družstva, stanov a obecně závazných právních předpisů, zejména při vytváření podmínek pro uplatnění 
členů v činnosti družstva a při poskytování podílů na zisku družstva dosahovaného jeho činností, ---------
---------- 
d) právo na vypořádací podíl při zániku členství v družstvu, ---------------------------------------------------------- 
e) právo na podíl na likvidačním zůstatku v případě zrušení družstva s likvidací, -------------------------------- 
f) písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala za 
splnění podmínek uvedených v § 635 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, ------------------------------- 
g)každý člen je oprávněn domáhat se na družstvu náhrady proti členovi orgánu družstva; ------------------ 
h) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a 
být o jejich vyřízení informován. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 9 
Člen má povinnosti: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva přijatá v mezích jejich působnosti, ------------------- 
b) splatit řádně a včas základní členský vklad, popř. další členský vklad, k jejichž splacení se zavázal, -- 
c) přispět k úhradě ztráty družstva za podmínek dle stanov, ---------------------------------------------------------- 
d) členové družstva pracující nebo podnikající ve stejném předmětu podnikání jako družstvo nebo 
podílející se na výrobní činnosti shodné s výrobním programem družstva jsou povinni tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit družstvu, ------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy družstva, -------------------------------------------------------------------- 
g) zachovávat mlčenlivost o hospodářské činnosti družstva, stejně jako o ostatních údajích, jejichž 
zveřejněním by družstvu mohla být způsobena škoda. ----------------------------------------------------------------- 

Článek 10 
Za porušení svých členských povinností odpovídá člen družstva podle zákona o obchodních 
korporacích a stanov družstva. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

Článek 11 
1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Každý člen může 
mít pouze jeden (1) družstevní podíl. Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o 
přeměnu podle jiného právního předpisu. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Družstevní podíl nemůže být předmětem spoluvlastnictví. ------------------------------------------------------------- 
2. Družstevní podíl může člen převést písemnou dohodou na jiného člena družstva, popřípadě na jinou 
osobu, která splňuje předpoklady pro vznik členství dle zákona o obchodních korporacích a stanov. 
Dohoda o převodu družstevního podílu podléhá souhlasu předsedy družstva. Souhlas předsedy 
s převodem družstevního podílu nelze odvolat ani změnit. Právní účinky převodu družstevního podílu 
nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže 
smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a 
nabyvatele o uzavření takové smlouvy. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Článek 12 
Člen je povinen chránit a zvelebovat majetek družstva a přispívat tak k jeho vyšším výnosům. ------------- 

Článek 13 



1. Základní členský vklad a další členský vklad mohou být peněžité nebo nepeněžité. ------------------------ 
2. Peněžitý základní členský vklad uchazečů o členství v družstvu za trvání družstva činí 5.000,- Kč 
(slovy: pět tisíc korun českých) a je splatný nejpozději v den podání přihlášky do družstva. -----------------
---------- 
3. Hodnota nepeněžitého základního členského vkladu musí být nejméně 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Peněžité vklady zakládajících členů družstva jsou následující:  ----------------------------------------------------  
- vklad paní Jany Dusbabové činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), ------------------------------- 
- vklad pana Matěje Dusbaby činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), ------------------------------------ 
- vklad pana Ondřeje Hejdy činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), -------------------------------------- 
- vklad paní Oluwaseun Olumide Matušek, dříve Adebayo, činí 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun 
českých). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. Vklad zakládajícího člena pana Jana Matuška v celkové výši 16.990,- Kč (slovy: šestnáct tisíc korun 
českých) sestává z peněžitého vkladu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) a nepeněžitého 
vkladu v hodnotě 11.990,- Kč (slovy: jedenáct tisíc devět set devadesát tisíc korun českých). Tímto 
nepeněžitým vkladem je soubor movitých věcí sestávající z laserové tiskárny Canon, Fotoflex 06 - 
přístroje na UV expozici polymeru, ultrazvukové čističky Ultrasonic Cleaner a notebooku DELL Latitude 
D610. Tento soubor movitých věcí je popsán a oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Ivana 
Kopeckého ze dne 11.10.2013, zapsaném pod poř.č. 60-8/2013 znaleckého deníku. --------------------------  
 6. Podmínkou vzniku členství při založení družstva bylo splacení části  základního členského vkladu ve 
výši vstupního vkladu, která činila 2.000, -Kč (slovy: dva tisíce korun českých) a celého nepeněžitého 
vkladu.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Člen se může účastnit na podnikání družstva dalšími členskými vklady ve výši násobku základního 
členského vkladu beze zbytku dělitelného částkou základního členského vkladu, pouze však vysloví-li 
s tímto členská schůze souhlas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
8. Vstupní vklad zakládající členové družstva splatili, v souladu s usnesením ustavující členské schůze, 
ke dni konání ustavující schůze družstva, a to k rukám správce vkladu.  -------------------------------------------  

Článek 14 
1. Nepeněžité vklady může družstvo přijímat jen lze-li je v činnosti družstva účelně využít.  ------------------  
2. Výše nepeněžitého členského vkladu musí být vyjádřena v penězích a určuje se dohodou družstva s 
osobou zavazující se k takovému vkladu, a to na podkladě ocenění provedeného soudním znalcem 
v souladu s § 573 zákona o obchodních korporacích.  -------------------------------------------------------------------  

Článek 15 
1. Členové se zavazují ke splacení dalších členských vkladů v dohodě o majetkové účasti člena na 
činnosti družstva.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Další členské vklady, jak peněžité tak nepeněžité, lze splácet jednorázově, nebo v dohodnutých 
splátkách do pokladny družstva, nebo bezhotovostním převodem na účet družstva.  --------------------------  
3. Nepeněžitý členský vklad je člen družstva povinen předat nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne, 
kdy se k takovému vkladu zavázal. Jde-li o závazek uchazeče o členství k takovémuto vkladu, musí být 
členský vklad předán družstvu nejpozději v den, ke kterému žádá o přijetí za člena.  --------------------------  
4. Podrobnosti o splácení dalšího členského vkladu určuje dohoda o majetkové účasti člena na činnosti  
družstva v souladu s § 572 zákona o obchodních korporacích.  ------------------------------------------------------  

Článek 16 
1. O splacení základního i dalšího členského vkladu je družstvo povinno vydat členu písemné potvrzení. 
Potvrzení musí obsahovat údaje o výši, druhu a době splácení vkladu.  --------------------------------------------  
2. Družstvo je povinno vést seznam členů, ve kterém musí být u jména a bydliště člena (názvu a sídla 
v případě právnické osoby), případně adresy pro doručování, uvedena výše a druh členského vkladu, k 
jehož splácení se  člen zavázal, a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. V seznamu 
je rovněž uveden den a způsob vzniku a zániku členství.  --------------------------------------------------------------  



3. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů a to bez 
zbytečného odkladu poté, co změna nastala. Do seznamu se bez zbytečného odkladu družstvem 
vyznačí všechny změny evidovaných skutečností, pokud bude změna prokázána. Statutární orgán 
umožní každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží ověřený písemný souhlas člena, kterého se 
zápis týká, aby do seznamu nahlédl. Družstvo je povinno umožnit členu nahlížet do tohoto seznamu a 
na požádání mu bezplatně vydat výpis týkající se jeho členství a údajů o jeho členském vkladu. 
Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 
členů nebo požadované části, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Údaje zapsané v 
seznamu členů je družstvo oprávněno používat pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva, za jiným 
účelem mohou být tyto údaje použity jenom se souhlasem členů, kterých se týkají.  ---------------------------  
4. Přestane-li být člen družstva členem, vyznačí to družstvo bez zbytečného odkladu v seznamu členů. 
Do této části seznamu statutární orgán umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se to týká a 
jeho právnímu nástupci.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. Družstvo zpřístupňuje formou internetových stránek družstva údaje týkající se jeho činnosti určené 
zákonem, těmito stanovami anebo rozhodnutím orgánu družstva.  Včasné a řádné uvádění údajů na 
této internetové informační desce  je povinností předsedy družstva.  ------------------------------------------------  

IV. 
ÚHRADA ZTRÁTY A VYPOŘÁDÁNÍ ČLENSKÉHO PODÍLU PŘI ZÁNIKU ČLENSTVÍ 

Článek 17 
1. Člen, který vložil do majetku družstva peněžitý vklad je povinen přispět k úhradě ztráty družstva ve 
stejné výši pro jednotlivé členy, tj. ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Uhrazovací 
povinnost lze uložit pouze za splnění podmínek uvedených v § 593 zákona o obchodních korporacích.    
2. Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se výši trojnásobku základního členského vkladu. 
Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně; dosáhne-li celková výše uhrazovací povinnosti člena za 
trvání jeho členství v družstvu limitu dle věty první, nelze již tomuto členovi další uhrazovací povinnost 
uložit. Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše 
ztráty družstva.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Členové jsou povinni, vyžaduje-li to ztráta družstva, vykázaná řádnou účetní závěrkou, splatit podle 
rozhodnutí členské schůze nesplacenou část členského vkladu ještě před dobou její splatnosti. -----------  

Článek 18 
1. Zanikne-li členství za trvání družstva, má dosavadní člen, nárok na vypořádací podíl, který je určen 
poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena násobeného počtem ukončených roků jeho 
členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobený počtem ukončených roků jejich 
členství.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za 
rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je 
v nedělitelném fondu ani k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se 
řádná účetní závěrka sestavuje.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Vypořádací podíl je splatný uplynutím tří (3) měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž 
členství zaniklo, Družstvo může dle svého uvážení, a pokud to hospodářská situace družstva umožňuje,  
uspokojit nárok na vypořádací podíl, případně jeho část, ještě před uplynutím tří (3) měsíční lhůty. Při 
výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. Vypořádací 
podíl se vyplácí v penězích.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. V případě, kdy vklad spočíval zcela nebo zčásti 
v poskytnutí věcného plnění, může člen žádat o vrácení takového věcného plnění, a to v hodnotě, která 
je evidována v majetku družstva v době zániku jeho členství. Je-li výše vypořádacího podílu menší než 
hodnota vráceného věcného plnění, je nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích.  -------  

V. 
ORGÁNY DRUŽSTVA 

Článek 19 



1. Orgány družstva jsou:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) členská schůze,  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) předseda družstva.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva a plní též působnost kontrolní komise vyplývající ze 
zákona.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Předseda družstva je statutárním orgánem družstva.  ----------------------------------------------------------------  

Článek 20 
1. Do působnosti členské schůze patří:  --------------------------------------------------------------------------------------  
a) měnit stanovy,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) volit a odvolávat předsedu družstva,  --------------------------------------------------------------------------------------   
c) určovat výši odměny předsedy družstva,  --------------------------------------------------------------------------------  
d) schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích,  -----------------------------  
e) rozhodovat o přijetí za člena a o vyloučení člena,  ---------------------------------------------------------------------  
f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,  -------------------------------------------------  
g)schvalovat poskytnutí finanční asistence,  --------------------------------------------------------------------------------  
h) schvalovat řádnou i mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní 
závěrku,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
i) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty,  -----------------------------------------------  
j) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,  ---------------------------------------------------------------------------------------  
k) rozhodovat o použití rezervního fondu,  -----------------------------------------------------------------------------------  
l) rozhodovat o vydání dluhopisů,  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
m) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,  ---------------------------------------  
n) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,  ---------------------------------------------------  
o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, nebo o přeměně družstva,  -------------------------------------------  
p) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,  ----------------------------------------------------------  
r) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, ------------------------------------------------  
s) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové části, která by znamenala podstatnou změnu 
v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,  -----------------------------------------------------------------------------  
t) rozhodovat o prodeji jakéhokoliv nemovitého majetku družstva,  ---------------------------------------------------  
u) schvalovat zprávy volených orgánů družstva o jejich činnosti za uplynulé období,  --------------------------  
v) udělit a odvolávat prokuru.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Členská schůze družstva rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, 
pokud tak stanoví zákon, stanovy, popř. pokud si rozhodování o některé věci svým usnesením 
vyhradila, to neplatí, jedná-li se o záležitosti svěřené zákonem do působnosti předsedy družstva.  --------  
3. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o 
této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si rozhodování o určité záležitosti 
vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že 
se záležitost bude projednávat na této schůzi.  ----------------------------------------------------------------------------  

Článek 21 
1. Členská schůze se schází podle potřeby tak, aby členové mohli projednat záležitosti patřící do její 
působnosti, nejméně však jednou za každé účetní období. Členská schůze svolaná za účelem 
projednání řádné účetní závěrky se musí konat vždy nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení 
účetního období, za které je účetní závěrka sestavena.  ----------------------------------------------------------------  
2. Členská schůze musí být svolána nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení písemné žádosti alespoň 
10% (deset procent) všech členů družstva, kteří mají alespoň jednu pětinu hlasů. Jestliže předseda 
družstva nesvolá členskou schůzi tak, aby se konala do třiceti (30) dnů od doručení žádosti, je osoba 
písemně zmocněná osobami, které požadovaly svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou 
schůzi sama.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Členskou schůzi svolává předseda družstva. Svolání členské schůze musí být oznámeno každému 
členovi zasláním pozvánky na jeho adresu uvedenou v seznamu členů, případně osobním předáním 



proti podpisu, nejméně patnáct (15) dnů před jejím konáním. Současně svolavatel uveřejní pozvánku na 
internetových stránkách družstva. Uveřejněním se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka musí 
obsahovat údaj o firmě a sídle družstva navrženém pořadu jednání, o době a místě konání členské 
schůze, označení zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze a místo, kde se lze 
seznámit s podklady, nejsou-li přílohou pozvánky. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, 
jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh 
usnesení.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda bez zbytečného odkladu, je-li to 
potřebné, náhradní členskou schůzi, a to stejným způsobem, jako původně svolanou členskou schůzi a 
samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se 
usnášet, bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní členská schůze se svolává stejným 
způsobem jako původně svolaná členská schůze a samostatnou pozvánkou.  -----------------------------------  
5. V případě, že předsedovi družstva zanikla funkce ať už z důvodu uplynutí doby, odstoupením 
z funkce, odvoláním z funkce, z důvodu úmrtí či z jakéhokoliv dalšího důvodu, popřípadě není schopen 
z vážných důvodů funkci předsedy družstva vykonávat, je oprávněn svolat členskou schůzi kterýkoliv 
člen družstva postupem uvedeným v těchto stanovách.  ----------------------------------------------------------------  

Článek  22 
1. Členskou schůzi řídí předseda družstva nebo jiný člen družstva pověřený k tomu členskou schůzí.  ---  
2. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi zastupoval.  ---------------  
3. Členská schůze rozhoduje usnesením. Není-li těmito stanovami nebo zákonem určeno jinak, 
vyžaduje se pro platnost usnesení členské schůze její řádné svolání a přítomnost nadpoloviční většiny 
členů a souhlasu většiny hlasů přítomných členů družstva, vyjma odstavce 5. tohoto článku.  ---------------  
4. Při hlasování na členské schůzi družstva má každý člen vedle jednoho hlasu, vyplývajícího z jeho 
základního členského vkladu, navíc jeden hlas za každých celých 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) součtu všech jeho dalších členských vkladů. V případech stanovených zákonem má každý 
člen pouze jeden (1) hlas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. K přijetí usnesení členské schůze o změně stanov, o schválení poskytnutí finanční asistence, o 
uhrazovací povinnosti, o vydání dluhopisů, o přeměně družstva, o prodeji a nájmu podniku a o zrušení 
družstva s likvidací je třeba souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných členů družstva na členské 
schůzi.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Hlasuje se veřejně, pokud se v jednotlivých případech členská schůze předem neusnese na tajném 
hlasování. Hlasuje se na výzvu osoby pověřené řízením členské schůze zdvižením ruky nebo jiným 
vhodným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o projevené vůli a v případě tajného hlasování 
odevzdáním hlasovacích lístků do schránky k tomu určené.  ----------------------------------------------------------  
7. V případě volby či odvolání předsedy družstva se hlasuje aklamací – zvednutím ruky.  --------------------  
8. Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování.  -------------  
9. Podrobnosti o způsobu jednání členské schůze upravuje jednací a volební řád.  -----------------------------  

Článek 23 
1. O každé členské schůzi se do patnácti (15) dnů ode dne jejího konání pořizuje zápis, který musí 
obsahovat:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) datum, místo konání a program schůze,  ---------------------------------------------------------------------------------  
b) přijatá usnesení,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) výsledky hlasování,  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
d) námitky členů.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na ni 
a podklady, které byly předloženy k projednaným bodům.  -------------------------------------------------------------  
3. Usnesení členské schůze se v zákonem uvedených případech osvědčuje veřejnou listinou.  ------------  
4. Každý člen má právo vyžádat si kopii zápisu ze zasedání členské schůze včetně jeho příloh.  ----------  

Článek 24 
1. Statutárním orgánem družstva je předseda družstva pověřený členskou schůzí z členů družstva.  -----  



2. Družstvo zastupuje předseda družstva. Kdo za družstvo podepisuje, připojí k názvu družstva svůj 
podpis, popřípadě i údaj o své funkci.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
3. Předseda, jakožto statutární orgán řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, 
které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny členské schůzi.  --------------------------------------------------  
4. Následující právní jednání předsedy družstva vyžadují předchozí souhlas členské schůze:  --------------  
a) uzavření smlouvy o úvěru či smlouvy o půjčce s jakoukoliv třetí osobou, jakož i uzavření jakékoli 
smlouvy či vyhotovení jiných dokumentů zajišťujících jakýkoli dluh nebo závazek družstva nebo jakékoli 
třetí osoby,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) uzavření jakékoli smlouvy, jejímž předmětem je nabytí nebo zcizení,  -------------------------------------------   
vlastnického práva k nemovitostem nebo právům duševního vlastnictví (včetně software) nebo jejich 
zatížení věcnými právy třetích osob,  -----------------------------------------------------------------------------------------  
c) uzavření jakékoliv smlouvy, jejímž předmětem je nabytí nebo zcizení vlastnického práva k movitým 
věcem, jejichž účetní hodnota přesahuje částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (nebo 
ekvivalent v jakékoli jiné měně) nebo zatížení movitých věcí věcnými právy třetích osob,  --------------------  
d) uzavření jakékoliv smlouvy, která obsahuje závazek družstva mimo běžné podnikání družstva nebo 
závazek převyšující částku 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) (nebo ekvivalent v jakékoli 
jiné měně) nebo závazek, jehož trvání přesahuje jeden rok.  ----------------------------------------------------------  
5. Funkční období předsedy družstva je desetileté. Členové prvních orgánů po založení družstva je na 
období tří (3) let. Předseda může být do své funkce volen opětovně.  -----------------------------------------------  
6. Předseda družstva plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, svolává 
členskou schůzi a řídí její jednání, předkládá návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku, rozhoduje 
o majetku družstva včetně nakládání s ním a to až do výše 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun 
českých), rozhoduje o případné tvorbě a užití rezervního nebo investičního fondu, vede seznam členů, 
zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se 
stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.  ---------------------------------------------------------  
7. V případě, že je předsedou družstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 
zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Plná moc musí mít  
písemnou formu. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl předsedou družstva 
osobně, kromě členství  v družstvu, a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě.  ----------  
8. Předseda může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit své rozhodnutí členské schůzi.  ---  
Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze. Ta musí odstoupení projednat na 
svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděla, nejdéle však do tří (3) měsíců. Po 
marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.  --------------------------------------------------  
9. Předseda může být odvolán z funkce členskou schůzí. Výkon funkce končí přijetím usnesení o 
odvolání, nestanoví-li usnesení jiný okamžik zániku funkce.  ----------------------------------------------------------  
10. Na předsedu družstva se vztahuje zákaz konkurence uvedený v § 710 zákona o obchodních 
korporacích.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Článek 25 
Působnost kontrolní komise plní členská schůze.  ------------------------------------------------------------------------  

VI. 
ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 

Článek 26 
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. ----------------------------------------------------------  
2. Řádnou účetní závěrku s návrhem způsobu rozdělení a užití zisku, popřípadě s návrhem způsobu 
úhrady ztráty je statutární orgán povinen předložit k projednání členské schůzi.  --------------------------------  
3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát 
k nahlédnutí. Družstvo je povinno jim umožnit nahlédnutí ještě před konáním členské schůze, která má 
schvalovat řádnou účetní závěrku a rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o způsobu úhrady 
ztrát.  

Článek 27 



1. Dosažený zisk používá družstvo přednostně k doplnění nedělitelného fondu. ---------------------------------  
2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, popřípadě na způsob úhrady ztráty, se usnáší 
členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí v souladu s § 586 zákona 
o obchodních korporacích.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Ztráta se hradí z nerozděleného zisku z minulých let, nedělitelného fondu a z prostředků získaných 
splněním uhrazovací povinnosti členů podle stanov.  --------------------------------------------------------------------  

VII. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Článek 28 

1. Organizaci družstva, jako souboru hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání 
provozovaného družstvem podle těchto stanov určuje členská schůze svým usnesením.  --------------------  
2. Předsedovi jakožto statutárnímu orgánu družstva náleží vedení družstva spočívající v organizování a 
řízení běžné činnosti družstva, tj. činnosti tvořící předmět podnikání družstva. Statutárnímu orgánu dále 
náleží rozhodování o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.  ----------------------------  

Článek 29 
K prohloubení vzájemné pomoci a spolupráce s jinými družstvy a na podporu svých zájmů může být 
družstvo členem jiné právnické osoby. O tomto členství rozhoduje členská schůze.  ---------------------------  

Článek 30 
1. Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou.  ----------------------------------------------------------------------------------  
2. Případný zánik družstva se řídí zákonem o obchodních korporacích.  -------------------------------------------  
3. V případě zrušení družstva a jeho likvidace se likvidační zůstatek rozdělí mezi členy způsobem podle 
zákona o obchodních korporacích.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Článek 31 
Toto znění stanov bylo přijato na členské schůzi družstva konané dne 22.10.2020.  ---------------------------  
Návrh znění stanov Družstva uveřejněn na stránkách Družstva dne 6.10.2020.  --------------------------------  
 

 

 


