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-- Stejnopis -Notářský zápis
sepsaný dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva
tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se
sídlem ve Strakonicích, v kanceláři notáře ve Strakonicích,
Smetanova 533, o rozhodnutí o změně stanov přijatém dne 20.6.
2014 (dvacátého června roku dva tisíce čtrnáct) členskou
schůzí Zemědělského družstva Novosedly, IČ 001 13 824, sídlo
Novosedly 73, PSČ 387 16, v místě jejího konání v kulturním
domě v Novosedlech. -----------------------------------------Za první : Existenci (právní subjektivitu) Zemědělského
družstva Novosedly, IČ 001 13 824, sídlo Novosedly 73, PSČ 387
16, jsem zjistil z následujících listin : ------------------a) Z úplného znění stanov družstva založeného ve sbírce listin
obchodního rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích
jako listina číslo Dr XXXXII2443/SL14, ----------------------b) Z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích pro oddíl DrXXXXII,
vložka číslo 2443, ze dne 19.6. 2014. -----------------------Z těchto dokumentů vyplývá mimo jiné, že Zemědělské družstvo
Novosedly bylo zapsáno v obchodním rejstříku s účinností
k 18.6. 1987. -----------------------------------------------Za druhé : Působnost členské schůze k rozhodnutí o změně
stanov jsem zjistil z článku 8 stanov družstva ve spojení s
ust. § 656 písm. a) zákona o obchodních korporacích a
družstvech. -------------------------------------------------Za třetí : Pro osvědčení a vyjádření z hlediska ust. § 80a
odst. 2 notářského řádu, zjištění způsobilosti členské schůze
přijímat rozhodnutí, její usnášeníschopnosti a rozhodného
počtu hlasů jsem zjišťoval následující : --------------------a) Zda byl dodržen postup předepsaný pro svolání členské
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schůze článkem 8 stanov a ust. § 636 zákona o obchodních
korporacích a družstvech, -----------------------------------b) Kolik hlasů má každý člen družstva při hlasování, jaký je
celkový počet členů družstva, jaká přítomnost členů je potřeba
pro usnášeníschopnost členské schůze, a jaký je počet členů
přítomných na členské schůzi, -------------------------------c) Kolik hlasů musí být odevzdáno, aby bylo navrhované
rozhodnutí o změně stanov přijato (rozhodný počet hlasů), ---d) Zda navrhované rozhodnutí neodporuje právním předpisům,
zejména obchodnímu zákoníku. --------------------------------ad a) Podle ust. § 636 zákona o obchodních korporacích a
družstvech, svolavatel uveřejní pozvánku na členskou schůzi na
internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů přede dnem
konání členské schůze a současně ji zašle členům na adresu
uvedenou v seznamu členů. Z písemného prohlášení místopředsedy
představenstva Jaroslava Vojíka jsem zjistil, že pozvánka byla
zveřejněna vůči všem členům družstva způsobem a ve lhůtě
určenými zákonem o obchodních korporacích a družstvech,
přičemž nikdo z členů nepodal k návrhu na změnu stanov
před
konáním schůze svůj návrh. Z textu pozvánky vyplývá, že návrh
usnesení ke změně stanov byl její přílohou. Vlastním zjištěním
jsem dále ověřil, že ke dni konání členské schůze byla
pozvánka na členskou schůzi včetně návrhu stanov na projednání
zveřejněna
na
internetových
stránkách
družstva
http://www.zdnovosedly.cz/. ---------------------------------ad b) Podle písemného prohlášení místopředsedy představenstva
Jaroslava Vojíka jsem zjistil, že družstvo má 293 členů,
kterým podle zásad vyjádřených v článku 6 platných stanov
patří 293 hlasů, přičemž na členské schůzi bylo podle
prohlášení předsedajícího členské schůze Jaroslava Vojíka při
jejím zahájení na základě listiny přítomných přítomno 157
členů družstva (53,58%), při zahájení hlasování o návrhu na
změnu stanov pak bylo přítomno rovněž 157 členů družstva
majících 157 hlasů. Podle ust. § 644 odst. 1 a 645 zákona o
obchodních korporacích a družstvech je členská schůze družstva
usnášeníschopná, je – li přítomna většina všech členů majících
většinu všech hlasů a usnáší se většinou hlasů přítomných
členů. ------------------------------------------------------c) Stanovy družstva, ani zákon o obchodních korporacích a
družstvech nevyžadují pro přijetí rozhodnutí o změně stanov
kvalifikovanou většinu a podle ust. § 645 zákona o obchodních
korporacích a družstvech se v předmětné věci členská schůze
usnáší většinou hlasů přítomných členů. Za rozhodný počet
hlasů k přijetí předmětného rozhodnutí považuji počet 79 hlasů
přítomných členů. -------------------------------------------ad d) Na základě výše uvedených zjištění a na základě
prohlášení předsedajícího považuji členskou schůzi za
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způsobilou přijímat rozhodnutí a usnášeníschopnou a mám za to,
že navrhované usnesení neodporuje právním předpisům. --------Za čtvrté : Předsedajícím členské schůze byl místopředseda
představenstva Jaroslav Vojík nar. 7.2. 1955, místem pobytu
Mnichov 21, jehož osobní totožnost mně byla prokázána platným
úředním průkazem. V rámci bodu 3 pořadu jednání členské schůze
(Změna
stanov
družstva)
předsedající
stručně
připomněl
přítomným členům družstva, že změny stanov jsou vyvolány novým
zákonem o obchodních korporacích a družstvech, jemuž se
družstvo změnou stanov podřizuje. Připomněl, že návrh nových
stanov všichni členové družstva obdrželi s pozvánkou a rovněž
byl k dispozici na internetových stránkách družstva, přičemž
nikdo z členů do dne konání členské schůze nepodal k návrhu
představenstva protinávrh. Předsedající dále vyzval přítomné
členy k podávání požadavků na vysvětlení. ------------------------ Jelikož přes výzvu předsedajícího k podávání požadavků
na vysvětlení žádné požadavky na vysvětlení podány nebyly,
konstatoval předsedající způsobilost členské schůze přijímat
rozhodnutí a usnášeníschopnost (přítomnost 157 členů družstva)
a k jeho výzvě bylo hlasováním, které proběhlo zvednutím
hlasovacích lístků, což jsem viděl, a jehož výsledky jsem
zjistil
z
oznámení
předsedajícího,
přijato
157
hlasy
přítomných členů družstva usnesení o změně stanov : -------------- “Členská schůze schvaluje změnu stanov tak, že jejich
dosavadní znění se nahrazuje tímto novým zněním, čímž se
družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích, jako celku : -----------------------------------S T A N O V Y Zemědělského družstva Novosedly, ustanovených
podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., v
platném znění -----------------------------------------------Zemědělské družstvo /dále jen "družstvo"/ je společenstvím
neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání,
popřípadě za účelem zajišťování potřeb svých členů. ---------I. Obchodní firma a sídlo družstva --------------------------A/ Obchodní firma: Zemědělské družstvo Novosedly -----------B/ Sídlo družstva: Novosedly 73, 387 16 Volenice ------------Družstvo je založeno na dobu n e u r č i t o u . ------------II. Předmět podnikání družstva ------------------------------Družstvo provozuje v souladu se živnostenským zákonem a
předpisy s ním souvisejícími, jakož i v souladu s ostatními
právními předpisy, tuto činnost : ---------------------------1.
Rostlinná výroba v plném rozsahu ------------------------2.
Živočišná výroba v plném rozsahu ------------------------3.
Produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich
genetického materiálu -----------------------------------4.
Výroba osiva sadby, školkařských výpěstků a genetického
materiálu rostlin ----------------------------------------
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5.

Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské
výroby včetně výroby potravin z ní ----------------------6.
Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní
ploše ---------------------------------------------------7.
Pronájem a nájem půdy a zemědělského majetku k půdě
náležejícího --------------------------------------------8.
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, ----------------------------------------------9.
Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly
určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče ------10. Opravy silničních vozidel -------------------------------11. Velkoobchod a maloobchod --------------------------------12. Skladování,
balení
zboží,
manipulace
s
nákladem
a
technické činnosti v dopravě ----------------------------13. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované
stavební činnosti ---------------------------------------14. Poskytování
služeb
pro
zemědělství
a
zahradnictví,
rybníkářství, lesnictví a myslivost ---------------------15. Hostinská činnost ---------------------------------------16. Zednictví -----------------------------------------------17. Zámečnictví ---------------------------------------------18. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody 19. Výroba elektřiny ---------------------------------------III. Informační deska ---------------------------------------Družstvo zřídilo ve svém sídle v Novosedlech informační desku.
Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou
pracovní dobu všem členům. Informační deska je zpřístupněna
členům
též
prostřednictvím
internetových
stránek
www.zdnovosedly.cz. -----------------------------------------IV. Členské vklady, základní kapitál ------------------------ členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a
dalšího členského vkladu ------------------------------------ základní členský vklad je 20 000.- Kč ---------------------- základní členský vklad je splatný v penězích na účet družstva
nebo hotově do pokladny družstva ve lhůtě 30-ti dnů -------- základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou
za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše ----------- další členský vklad – o převzetí uzavře družstvo se členem
písemnou smlouvu, která obsahuje údaje o výši peněžitého
vkladu. Tuto smlouvu, její změnu a zrušení schvaluje
představenstvo. Další členský vklad nelze za trvání členství
vracet ani jinak vypořádávat. Při zániku členství se vypočítá
vypořádací podíl stejně jako u základního členského vkladu -- členské vklady mohou být pouze peněžité ---------------------
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 souhrn členských vkladů, k jejichž úhradě se členové družstva
zavázali tvoří základní kapitál družstva --------------------výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku činí
4 mil. Kč ----------------------------------------------V. Práva a povinnosti členů družstva ------------------------Členská práva ----------------------------------------------- podílet
se
na
řízení
a
kontrole
činnosti
družstva
prostřednictvím volených orgánů, volit a být volen do orgánů
družstva ---------------------------------------------------- předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet
připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich
vyřízení informován ----------------------------------------- člen má právo podnikat na vlastní účet se svěřeným majetkem
na základě uzavřené dohody o spolupráci při podnikání ------- při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na
vypořádací podíl -------------------------------------------- při zrušení družstva s likvidací má člen nárok na podíl na
likvidačním zůstatku ---------------------------------------- požadovat za pozemky, které dává družstvu do užívání, nájem
či pacht. Výši nájmu či pachtu a jeho formu /peníze,
naturálie/ stanoví na příslušný kalendářní rok představenstvo
Členské povinnosti ------------------------------------------ dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva --------- splatit členský vklad v uvedené výši a čase ---------------- rozvíjet družstevní hospodářství, chránit družstevní majetek
a řádně o něj pečovat --------------------------------------- plnit
dohody
uzavřené
s
družstvem,
dodržovat
zásady
spolupráce a slušnosti -------------------------------------- nabídnout do nájmu či pachtu družstvu všechny pozemky, které
vlastní nebo získá v době trvání svého členství s výjimkou : - zahrad a zemědělské půdy do výměry 0,50 ha ----------------- pozemků zastavěných obytnými a hospodářskými budovami,
jejichž vlastníkem není družstvo ----------------------------- pozemků a dalších zem. nemovitostí, jejichž poloha je
vzdálena /dle rozhodnutí představenstva/ od obvodu či dosahu
družstva tak, že jejich obdělávání či využívání by bylo
vzhledem k této vzdálenosti pro družstvo neekonomické -------VI. Vznik členství ------------------------------------------Členem družstva může být každá fyzická či právnická osoba. U
fyzických osob je podmínkou členství dovršení 18-ti let,
podání písemné přihlášky a splacení členského vkladu. Písemná
přihláška musí obsahovat jméno žadatele, bydliště,
datum
narození, rodné číslo. Žadatel musí uvést, že jsou mu známy
podmínky členství a že je respektuje. Zároveň uvede způsob
úhrady členského vkladu. O přijetí za člena rozhoduje
představenstvo. Případné rozhodnutí o nepřijetí za člena musí
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zdůvodnit. Uchazeč o členství v družstvu má právo, splňuje li podmínky členství určené zákonem a stanovami, obrátit se s
žádostí o přijetí za člena družstva na nejbližší členskou
schůzi, která o jeho přijetí či nepřijetí rozhodne s konečnou
platností. Členství nevzniká před splacením členského vkladu.
Členství není podmíněno pracovním vztahem člena k družstvu. Z
titulu členství není nárok na práci v družstvu. -------------Členem se fyzická či právnická osoba stává : ---------------- dnem, který určí představenstvo v rozhodnutí o přijetí za
člena na základě písemné přihlášky -------------------------- převodem nebo přechodem družstevního podílu ---------------Družstevní podíl --------------------------------------------Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí
z členství v družstvu. Každý člen může mít pouze 1 družstevní
podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví. Nabude
- li za trvání svého členství další družstevní podíl, jeho
družstevní podíly se sčítají v jediný. ----------------------Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují : --------a) jméno, příjmení a bydliště člena, popřípadě doručovací
adresa ------------------------------------------------------b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu ---------c) výše členského vkladu ------------------------------------Člen je povinen bez zbytečného odkladu oznámit a na žádost
družstva doložit každou v seznamu členů zapisovanou skutečnost
i její změnu. -----------------------------------------------VII. Zánik členství -----------------------------------------a/ písemnou dohodou - dohodne-li se družstvo se svým členem na
skončení členství, skončí členství v družstvu dnem, sjednaným
v písemné dohodě. Dohodu o skončení členství uzavírá se členem
předseda družstva a podléhá schválení představenstvem. ------b/ vystoupením člena – člen může z družstva vystoupit na
základě písemné odhlášky adresované představenstvu družstva.
Výpovědní doba pro vystoupení z družstva je 6 měsíců od
doručení písemného oznámení o vystoupení. Pro vystoupení člena
z důvodu nesouhlasu se změnou stanov platí ustanovení § 613
ZOK. Žádost o vystoupení lze odvolat pouze písemně se
souhlasem představenstva družstva. --------------------------c/ vyloučením – jestliže byl člen pravomocně odsouzen pro
trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členovi,
nebo majetku družstva a nebo v souvislosti s výkonem práce v
družstvu, porušil-li závažným způsobem, nebo opětovně své
členské
povinnosti,
vyplývající
ze
zákona
nebo
stanov
družstva, porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské
soutěže nebo zneužil - li jeho jméno, případně jednal jiným
způsobem tak, že poškodil zájmy družstva. O vyloučení člena
rozhoduje představenstvo družstva. Vyloučení předchází písemná
výstraha. Ve výstraze musí být uveden důvod udělení výstrahy a
člen má právo ve lhůtě 30-ti dnů zjednat nápravu. Pokud k
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nápravě nedojde člen může být vyloučen. Představenstvo může
rozhodnout o vyloučení člena do 6 měsíců ode dne, kdy zjistilo
důvod pro 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 běžet dnem, kdy se družstvo
dozvědělo o výsledku tohoto šetření. V rozhodnutí o vyloučení
člena z družstva musí být uveden důvod, který nelze dodatečně
měnit.
Rozhodnutí
musí
být
písemné,
doručené
formou
doporučeného dopisu do vlastních rukou, a kromě důvodu musí
obsahovat poučení o možnosti podat odůvodněné námitky proti
rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi. Člen má právo podat
odůvodněné námitky do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o
vyloučení. Členství vylučované osoby v družstvu zaniká marným
uplynutím lhůty k podání námitek nebo dnem doručení rozhodnutí
členské schůze o zamítnutí námitek. Proti rozhodnutí členské
schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve
lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na
prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Vyloučený člen
má nárok na vypořádací podíl v termínu a za podmínek určených
stanovami. --------------------------------------------------d/ převodem družstevního podílu - o převodu členství ze
stávajícího člena na jinou osobu rozhoduje představenstvo ---e/ přechodem družstevního podílu (smrtí člena) - členství
zaniká dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví.
Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva,
je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to do 1 měsíce
ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží.
Výpovědní doba činí 3 měsíce a vypořádací podíl je splatný v
termínu a za podmínek určených stanovami. Vznik členství v
družstvu je podmíněn souhlasem představenstva. Souhlasí-li
představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako
by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. -------------f/ zánikem právnické osoby, která je členem družstva – její
družstevní podíl přechází na jejího právního nástupce, pokud s
tím představenstvo vyslovilo souhlas ------------------------g/ prohlášením konkursu na majetek člena --------------------h/ zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením
členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k
postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení
o nařízení exekuce ------------------------------------------i/ zánikem družstva bez právního nástupce družstvo zaniká
výmazem z obchodního rejstříku ------------------------------Družstvo se zrušuje : ---------------------------------------- usnesením členské schůze ----------------------------------- prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku ------------------------------
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- rozhodnutím soudu. ----------------------------------------O zrušení družstva s likvidací rozhoduje členská schůze, která
jmenuje a odvolává likvidátora a schvaluje zprávu likvidátora
o naložení s likvidačním zůstatkem. Návrh na rozdělení bude na
požádání
předložen
každému
členovi
družstva.
Likvidační
zůstatek se rozdělí mezi členy družstva v poměru podle výše
jimi splněných vkladových povinností. -----------------------VIII. Vypořádací podíl --------------------------------------Při zániku členství v družstvu za trvání družstva má dosavadní
člen nárok na vypořádací podíl. -----------------------------Výpočet výše vypořádacího podílu a termín vypořádání --------Vypořádací
podíl
se
rovná
splacenému
členskému
vkladu
(základní+další) mínus hodnota splaceného členského vkladu
(základní+další) násobená podílem součtu hodnoty staveb a
pozemků k vlastnímu kapitálu dle poslední schválené účetní
závěrky v okamžiku zániku členství. Vypořádací podíl se musí
zvýšit minimálně o jedno procento oproti roku předcházejícímu
– poprvé při výpočtu dle schválené účetní závěrky za rok 2014.
Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Družstvo je povinno
vyplatit vypořádací podíl do 2 let ode dne zániku členství. -IX. Orgány družstva ----------------------------------------- Orgány družstva jsou : ------------------------------------a/ členská schůze -------------------------------------------b/ představenstvo -------------------------------------------c/ kontrolní komise
 do volených orgánů družstva mohou být voleni :
- fyzická
osoba /člen družstva / starší 18-ti let - zástupce právnické
osoby /člena družstva/ --------------------------------------• je – li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit
fyzickou osobu jednat za ni v tomto orgánu. Ta pak má stejná
práva a povinnosti jako každý jiný člen družstva. -----------X. Váha hlasů člena družstva --------------------------------Při hlasování na členské schůzí má každý člen počet hlasů dle
výše svého družstevního podílu (viz tabulka). ---------------Družstevní podíl : ------------------------------------------v Kč 20000 – 200000 Počet hlasů 1 ---------------------------v Kč 200001 - 400 000 Počet hlasů 2 --------------------------v Kč 400001 - 600 000 Počet hlasů 3 --------------------------v Kč 600001 - 800 000 Počet hlasů 4 --------------------------v Kč 800001 - 1000000 Počet hlasů 5 -------------------------v Kč 1000001 - 1200000 Počet hlasů 6 ------------------------v Kč 1200001 – 1400000 Počet hlasů 7 -------------------------v Kč 1400001 – 1600000 Počet hlasů 8 -------------------------v Kč 1600001 – 1800000 Počet hlasů 9 -------------------------v Kč 1800001 a více Počet hlasů 10 --------------------------XI. Členská schůze ------------------------------------------Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. ---------------Do působnosti členské schůze patří : -------------------------
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a/měnit stanovy ---------------------------------------------b/volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a
kontrolní komise, určovat výši jejich odměny ----------------c/schvalovat roční účetní závěrku ---------------------------d/rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady
ztráty ------------------------------------------------------e/rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního
kapitálu ----------------------------------------------------f/rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva g/rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o
jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy ------------h/ rozhodování o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných
významných majetkových dispozicích --------------------------i/ rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho
vyloučení ---------------------------------------------------j/ rozhodovat o použití rezervního fondu --------------------k/ rozhodovat o zrušení družstva s likvidací ----------------l/ volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
schvalovat zprávu likvidátora -------------------------------m/rozhodovat o dalších záležitostech, týkajících se družstva a
jeho činnosti, pokud tak stanoví ZOK, tyto stanovy popř. pokud
si rozhodování o některé věci vyhradí -----------------------n/ schvalovat poskytnutí finanční asistence -----------------o/ schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona -----p/ rozhodovat o uhrazovací povinnosti -----------------------Členská schůze se schází nejméně l x za každé účetní období.
Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemnou
pozvánkou, nejméně 15 dnů před termínem konání členské schůze.
Pro počítání lhůty je rozhodné datum podání dopisu na poště.
Pokud má družstvo zřízeno internetové stránky, je povinno
pozvánku i uveřejnit. Uveřejněním se pozvánka považuje za
doručenou. Členská schůze musí být svolána, požádá - li o to
písemnou formou kontrolní komise nebo alespoň 10% členů
družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Členská
schůze musí být svolána do 30 dnů od podání podnětu
představenstvu. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání
členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou záležitost
do programu. Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně
nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc k zastoupení
na členské schůzi musí být písemná. Nikdo nesmí být na jednání
členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů
družstva. Členská chůze je schopna se usnášet, pokud je
přítomna většina všech členů majících většinu všech hlasů.
Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
Nepřihlíží se k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou
vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662 zákona. O všech
záležitostech se hlasuje veřejně, na případném tajném
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hlasování se může v jednotlivých případech usnést jednací
orgán. Není - li členská schůze schopná se usnášet, svolá
představenstvo náhradní členskou schůzi novou pozvánkou tak,
aby se náhradní členská chůze konala do 3 týdnů ode dne, kdy
se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní členská
schůze musí mít nezměněný program a pořad jednání a je schopná
se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů družstva.
O
každé členské schůzi se pořizuje zápis do 15 dnů ode dne
jejího
konání,
který
musí
obsahovat
– firmu
a
sídlo
společnosti, datum a místo konání schůze, jméno předsedy,
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů, popis
projednání
jednotlivých
záležitostí
zařazených
na
pořad
členské
schůze,
přijaté
usnesení,
výsledky
hlasování,
nepřijaté
námitky
členů,
kteří
požádali
o
jejich
zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze,
předložené plné moci, pozvánka na ni a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat
si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Člen družstva má možnost
podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské
schůze. Pokud je usnesení v rozporu s právními předpisy nebo
těmito stanovami, soud vysloví neplatnost usnesení členské
schůze.
Usnesení členské schůze musí být osvědčeno notářským
zápisem, jedná - li se o změnu stanov, zrušení družstva s
likvidací, přeměnu družstva. --------------------------------Dílčí členské schůze – touto formou nebudou členové o svých
záležitostech rozhodovat. -----------------------------------XII. Představenstvo -----------------------------------------Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu
obchodní vedení družstva. Plní usnesení členské schůze a
odpovídá jí za svoji činnost. Řídí činnost družstva. Zajišťuje
řádné vedení účetnictví a předkládá členské schůzi ke
schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty. Představenstvo má 9 členů + 3 náhradníky ve
stanoveném pořadí. Rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se
pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. V
zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří
hlasovali
proti
jednotlivým
usnesením
nebo
se
zdrželi
hlasování. Přílohou zápisu je prezenční listina přítomných
osob. Je voleno členskou schůzí. Představenstvo si volí svého
předsedu a místopředsedu. Předseda představenstva je předsedou
družstva. Svolává a řídí jednání představenstva. Družstvo
zastupují členové představenstva takto : --------------------a)
předseda
a
v jeho
nepřítomnosti
místopředseda
představenstva samostatně, nebo -----------------------------b) společně předseda a místopředseda v záležitostech zcizování
nebo zatěžování nemovitostí nebo akcií a jiných podílů na
právnických osobách, nebo ------------------------------------

strana jedenáctá
c) samostatně člen představenstva nebo společně členové
představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo
na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. -----Představenstvo se schází podle potřeby, musí se však sejít do
10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na
její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. --------------------XIII. Kontrolní komise --------------------------------------Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost
družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Může požadovat
jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Na
zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a dohlíží na
zjednání nápravy. Vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu
na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. Odpovídá pouze
členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Skládá se z 5 členů družstva a 2 náhradníků a je volena
členskou schůzí. Ze svých členů volí předsedu a místopředsedu
a schází se podle potřeby. ----------------------------------XIV. Ředitel ------------------------------------------------Běžnou činnost družstva organizuje a řídí ředitel družstva,
jmenovaný a odvolávaný představenstvem. ---------------------Ředitel zejména : ------------------------------------------- vykonává usnesení představenstva --------------------------- obstarává všechny náležitosti řízení družstva, jejichž řešení
není vyhrazeno jiným orgánům -------------------------------- vykonává veškeré řídící činnosti, které jsou nutné pro
zabezpečení řádného podnikatelského chování družstva. -------Ředitel
osobně
odpovídá
představenstvu
za
výkon
svojí
činnosti, výsledky hospodaření družstva, řádné a včasné
splnění úkolů a všech povinností uložených mu organizačním
řádem. Ředitel je odpovědný za vyhotovení roční účetní závěrky
a čtvrtletních zpráv o hospodaření družstva představenstvu.
Výkon funkce ředitele není vázán na podmínku členství v
družstvu. Ředitel je vůči družstvu v pracovním poměru a jeho
vztah k družstvu je smluvně upraven. Ředitel přenáší pravomoci
na jemu podřízené pracovníky v souladu s pracovním a
podpisovým řádem družstva. ----------------------------------XV. Zásady činnosti orgánů družstva -------------------------Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je 5
let a končí všem jeho členům stejně. 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 dověděl, nejdéle
však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se
odstoupení pokládá za projednané. Na místo odstoupivšího člena
orgánu družstva nastupuje jeho náhradník, pokud byl předem
zvolen. V tom případě nastupuje dnem účinnosti odstoupení.
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Není-li náhradník zvolen a počet členů představenstva neklesl
pod polovinu, představenstvo jmenuje náhradní členy do příští
členské schůze. Zastupující člen má práva a povinnosti
řadového člena. Totéž platí i v případě, že členství zanikne
smrtí. Každý člen představenstva a kontrolní komise družstva
má jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud se jednající orgán
neusnese o tajném hlasování. Člen představenstva a kontrolní
komise
je
povinen
zachovávat
mlčenlivost
o
důvěrných
informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám
může družstvu způsobit škodu. Nároky družstva z odpovědnosti
členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči
členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní
komise prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky družstva
mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské
schůze, která je oprávněna schvalovat narovnání v této věci.
Členům volených orgánů náleží odměna za výkon funkce v rozsahu
stanoveném členskou schůzí. ---------------------------------XVI. Zákaz konkurence ---------------------------------------Člen představenstva, člen kontrolní komise : ----------------
člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní
komise a naopak ---------------------------------------------
nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva
pro jiného --------------------------------------------------
nesmí
být
členem
jiného
statutárního
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. ---------------------------------------------------Člen představenstva a kontrolní komise o těchto okolnostech
informuje družstvo. Pokud členská schůze v okamžiku zvolení
byla na některou z okolností výslovně upozorněna, má se za to,
že činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. ------------XVII. Fondy družstva ----------------------------------------družstvo vytváří rezervní fond ------------------------------ rezervní fond nesmí být za doby trvání družstva použit k
rozdělení mezi členy družstva ------------------------------- o výši jednotlivých přídělů ze zisku do fondu a dalším
použití rozhoduje členská schůze na návrh představenstva ---- k uspokojování sociálních potřeb zaměstnanců družstvo tvoří
ze svého zisku sociální fond -------------------------------- členská schůze může rozhodnout o zřízení a použití dalších
fondů, jejichž zdrojem bude čistý zisk ----------------------XVIII. Roční uzávěrka, rozdělení zisku ----------------------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. Dále

strana třináctá
představenstvo zabezpečí vypracování zprávy o hospodaření
družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém
roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Zprávu předkládá
představenstvo spolu s roční závěrkou k projednání výroční
členské schůzi. Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní
závěrku, návrh na rozdělení zisku a výroční zprávu k
nahlédnutí. Na výši zisku, který se má rozdělit mezi členy
družstva, se usnáší členská schůze při projednávání roční
účetní závěrky a může činit max. 50 % vytvořeného zisku k
rozdělení. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy
družstva
se
stanoví
poměrem
výše
celkového
splaceného
členského vkladu k součtu celkových splacených členských
vkladů všech členů. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců ode
dne, kdy bylo přijato rozhodnutí členské schůze. ------------XIX. Přechodná ustanovení -----------------------------------Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se ruší dosavadní znění
stanov družstva schválených členskou schůzí ze dne 17. června
2005 a nahrazují se tímto zněním. ---------------------------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. ----------------------------Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne
20.6. 2014 a nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu do
obchodního rejstříku.” ------------------------------------------- Výsledek hlasování, které proběhlo tak, že přítomní
členové družstva pozvedli hlasovací lístky s vyznačeným počtem
hlasů, což jsem viděl, oznámil předsedající členské schůze
Jaroslav Vojík v 18 hodin 25 minut. Vyplynulo z něj, že pro
návrh bylo odevzdáno všech 157 hlasů přítomných členů, nikdo
nehlasoval proti návrhu a nikdo se nezdržel hlasování. ------Za páté : Já, Mgr. Ladislav Černý, notář se sídlem ve
Strakonicích, osvědčuji existenci těch právních jednání a
formalit, při nichž jsem byl v souvislosti s předmětným
rozhodnutím členské schůze přítomen, jeho soulad s právními
předpisy, a dále osvědčuji, že předmětné rozhodnutí členské
schůze o změně stanov bylo potřebnou většinou hlasů přijato a
obsah přijatého rozhodnutí je podle mého názoru v souladu s
právními předpisy a stanovami družstva. -------------------------- Tento notářský zápis jsem sepsal a předsedajícímu
předložil k přečtení. Předsedající prohlásil, že si notářský
zápis přečetl a že schvaluje celý jeho obsah jako správný. --Vojík v.r.

L.S.

Černý v.r.

----Potvrzuji,
že
tento
stejnopis
notářského
zápisu
vyhotovený dne 24.6. 2014 (dvacátého čtvrtého června roku dva
tisíce čtrnáct) mnou, Mgr. Ladislavem Černým, notářem se
sídlem ve Strakonicích, se doslovně shoduje s notářským
zápisem. ----------------------------------------------------Digitálně podepsal Mgr. Ladislav Černý
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