
STANOVY DRUŽSTVA

Zemědělské družstvo "ROZVOJ" 
se sídlem v Trstěnicích

Článek 1
Firma a sídlo

1. Firma družstva: Zemědělské družstvo „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích

2. Sídlo družstva: Trstěnice 13, 353 01 Mariánské Lázně

Článek 2
Předmět podnikání družstva

1. Družstvo je dobrovolným společenstvím svých členů, kteří společně provozují 
zemědělskou  výrobu,  potravinářskou  výrobu  a  další  hospodářské  a  jiné 
činnosti. 

2. Předmět podnikání:
- podnikání v zemědělské výrobě a v lesnictví, včetně prodeje nezpracovaných 
zemědělských  výrobků  a  lesních  výrobků  na  účely  zpracování  a  dalšího 
zpracování, zpracování technických kostí a dalších surovin (MZVž ČSR 334/77-
432), výroba krmiv a přísad do krmiv
- silniční motorová doprava (K 314, 14)
- hostinská činnost (K 314, 11)
- studnařství (V 213, 10)
- drobné montážní práce v rámci živnosti volné (L 9305)
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 3
Vznik členství v družstvu

1. Členem družstva může být fyzická i právnická osoba.

2. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem 
o obchodních korporacích a stanovami, a to: 
a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
b) dnem  rozhodnutí  příslušného  orgánu  družstva  o  přijetí  za  člena  nebo 

pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.

3. Členství vzniká okamžikem zaplacením vstupního členského vkladu.

4. Přihláška  uchazeče  o  členství  musí  mít  písemnou  formu.  Přihláška  musí 
obsahovat firmu družstva, jméno a příjmení uchazeče, bydliště nebo sídlo 
uchazeče, rodné číslo uchazeče a vlastnoruční podpis uchazeče a jeho výslovné 
prohlášení, že jsou mu známy stanovy družstva včetně podmínek členství a 
podmínek zaplacení základního členského vkladu a že s nimi souhlasí.

5. O přijetí uchazeče rozhoduje představenstvo. 

6. Vylučuje se, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví.
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Článek 4
Základní členský vklad a jeho splacení

1. Každý  člen  se  podílí  na  základním  kapitálu  družstva  základním  členským 
vkladem.

2. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších 
členských vkladů.

3. Základní členský vklad činí 20.000,- Kč. 

4. Podmínkou  vzniku  členství  je  písemné  prohlášení  o  převzetí  vkladové 
povinnosti ke vstupnímu vkladu a splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu 
vkladu ve výši 5.000,- Kč. Vstupní vklad musí být uhrazen družstvu nejpozději 
do  dne  rozhodování  o  přijetí  člena.  Vstupní  vklad  je  částí  základního 
členského  vkladu.  Vkladová  povinnost  v rozsahu  rozdílu  mezi  základním 
členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve lhůtě 1 roku. 

Článek 5
Práva a povinnosti členů družstva

1. Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují jméno a bydliště 
nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, den a 
způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výše členského vkladu a rozsah 
splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Člen oznámí a doloží družstvu 
každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, 
co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez 
zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.

2. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o 
svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje 
vydání  tohoto  potvrzení  častěji  než  jedenkrát  za  rok,  uhradí  družstvu 
odůvodněné náklady s tím spojené. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo 
používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům družstva. Za jiným účelem 
mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají.

3. Člen družstva má zejména následující práva:
a) volit a být volen do orgánů družstva,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c) předkládat  návrhy  na  zlepšení  činnosti  družstva,  vznášet  připomínky  a 

dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován,
d) na podíl na likvidačním zůstatku.

4. Člen družstva má zejména následující povinnosti:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
b) pronajmout  nebo  propachtovat  družstvu  zemědělsky  vhodný  pozemek  v jeho 

vlastnictví nebo spoluvlastnictví nebo zemědělsky vhodný pozemek, který do 
svého vlastnictví nebo spoluvlastnictví nabyde v průběhu svého členství 
v družstvu. O pronájmu či pachtu takového pozemku rozhoduje představenstvo 
družstva. Představenstvo rovněž rozhoduje o výjimkách z této povinnosti 
člena,

c) neposkytovat cizím osobám informace týkající se činnosti družstva,
d) informovat představenstvo o každé takové skutečností, na základě které by 

došlo k faktickému či právnímu zatížení (zejm. zřízení zástavního práva, 
služebnosti,  reálného  břemena)  pozemku  ve  vlastnictví  nebo 
spoluvlastnictví člena, který je užíván nebo by mohl být užíván družstvem.

5. Převod družstevního podílu: Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného 
člena jen se souhlasem představenstva, jinak je převod neplatný. Dohoda o 
převodu  družstevního  podílu  musí  mít  písemnou  formu  a  musí  obsahovat 
prohlášení  nabyvatele,  že  souhlasí  s podmínkami  převodu  a  se  stanovami 
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družstva. Účinky převodu družstevního podílu nastávající okamžikem, kdy je 
s tímto převodem vydán souhlas.

6. Rozdělení družstevního podílu: Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem 
představenstva.  Rozdělit  družstevní  podíl  nelze,  pokud  by  v důsledku 
rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele 
družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu.

Článek 6
Zánik členství v družstvu

1. Členství v družstvu zaniká:
a) dohodou,
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena družstva,
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
h) prohlášením konkursu na majetek člena,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 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.

2. Dědění  družstevního  podílu  není  vyloučeno.  Vznik  členství  v družstvu 
v případě dědění družstevního podílu je podmíněn souhlasem představenstva. 
Dědic se nestane členem družstva, dokud není souhlas s jeho žádostí udělen. 
Představenstvo nesmí odmítnout souhlas se vznikem členství dědice v družstvu 
v případě,  je-li  takovým  dědicem  manžel  nebo  potomci  zemřelého  člena 
družstva. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, 
jako by byl členem družstva ode dne nabytí dědictví.

3. 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 představenstvo s přechodem družstevního podílu před 
zánikem právnické osoby souhlasilo. 

4. Dohoda o zániku členství: Dohodne-li se družstvo a člen družstva na zániku 
členství, končí členství sjednaným dnem. Dohoda o zániku členství musí mít 
písemnou formu. Na žádost člena musí být v dohodě o zániku členství důvody, 
pro které dochází ke skončení členství. Jedno vyhotovení dohody o zániku 
členství vydá družstvo členovi. Uzavření dohody o zániku členství musí být 
předem schváleno představenstvem. 

5. Vystoupení člena: Oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou 
formu. Vystoupit z družstva lze z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba pro vystoupení z družstva je šest měsíců ode dne doručení 
oznámení o vystoupení člena družstvu. Oznámení o vystoupení může být členem 
písemně odvoláno, s odvoláním musí vyslovit souhlas představenstvo, jinak se 
k odvolání nepřihlíží.

6. Vyloučení člena:
a. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže: 

a) závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, 
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b) přestal splňovat podmínky pro členství,
c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti 

družstvu, jeho členovi nebo majetku družstva nebo v souvislosti 
s výkonem práce v družstvu,

d) člen družstva zneužil jméno družstva nebo jedná-li tak, že poškodil 
obchodní zájmy družstva,

e) prodal, pronajal, propachtoval nebo jinak fakticky či právně zatížil 
(zejm.  zřídil  zástavní  právo,  služebnost,  reálné  břemeno)  takový 
pozemek ve svém vlastnictví nebo spoluvlastnictví, který je užíván 
nebo by mohl být užíván družstvem. Toto platí i pro případy, v nichž 
bude na takový pozemek nařízen výkon rozhodnutí, popř. bude pozemek 
zatížen zástavním právem.

b. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. O vyloučení 
nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo 
dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, 
kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou 
formu. 

c. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky 
k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. 
K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. 

d. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod 
vyloučení, který nemůže být dodatečně měněn. Rozhodnutí musí obsahovat 
poučení o právu vylučovaného člena podat námitky.  

e. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání 
námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí 
členské schůze o zamítnutí námitek. 

f. 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. 

g. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze 
o zamítnutí námitek se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem 
do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. 

Článek 7
Vypořádací podíl

1. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému 
v daném účetním období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu 
splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům k poslednímu 
dni tohoto účetního období. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr dle věty 
předchozí násobí výší vlastního kapitálu družstva po odečtení nedělitelného 
fondu zjištěného z účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, 
v němž členství zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního 
období, určí se vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva k poslednímu 
dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný vypořádací podíl 
vyšší. 

2. Vypořádací podíl je ve všech případech splatný do 2 let od zániku členství, 
nedohodnou-li se strany jinak.  

3. Vypořádací podíl bude vyplacen v peněžité podobě, nedohodnou-li se strany 
jinak. 
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Článek 8
Orgány družstva

1. Orgány družstva jsou:
a. členská schůze,
b. představenstvo,
c. kontrolní komise.

2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva.

3. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.

4. Členská schůze:  

a. Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a 
další osoby stanovené zákonem.

b. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc 
pro  zastupování  na  členské  schůzi  musí  být  písemná  a  musí  z ní 
vyplývat,  zda  byla  udělena  pro  zastoupení  na  jedné  nebo  na  více 
členských  schůzích.  Nikdo  nesmí  být  na  jednání  členské  schůze 
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že 
nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

c. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní 
pozvánku  na  členskou  schůzi  na  internetových  stránkách  družstva  a 
současně  ji  zašle  členům  na  adresu  uvedenou  v seznamu  členů. 
Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí 
být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské 
schůze.

d. Pozvánka obsahuje alespoň
i. firmu a sídlo družstva,
ii. místo  a  dobu  zahájení  členské  schůze;  místo  a  doba  zahájení 

členské schůze se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost 
člena se jí zúčastnit,

iii. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská 
schůze,

iv. program členské schůze a 
v. místo,  kde  se  člen  může  seznámit  s podklady  k jednotlivým 

záležitostem  programu  členské  schůze,  pokud  nejsou  přiloženy 
k pozvánce.

e. 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.

f. Představenstvo  svolává  členskou  schůzi  nejméně  jednou  za  kalendářní 
rok. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se 
musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které 
je řádná účetní závěrka sestavena.

g. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu 
družstva. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu 
také poté, co zjistí, že 1) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při 
jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše 
základního  kapitálu  nebo  to  lze  s ohledem  na  všechny  okolnosti 
předpokládat, nebo 2) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího 
úpadku  podle  zákona,  a  navrhne  členské  schůzi  přijetí  potřebných 
opatření k nápravě.

5



h. Představenstvo  svolá  členskou  schůzi,  jestliže  jej  o  to  požádala 
kontrolní komise nebo alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně 
jednu pětinu všech hlasů. 

i. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí 
představenstvo jimi určenou záležitost na program členské schůze. Je-li 
tato  žádost  doručena  až  po  odeslání  pozvánky,  informuje  o  tom 
představenstvo  členy  družstva  přítomné  na  svolané  členské  schůzi. 
Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je 
záležitost,  která  byla  předmětem  této  žádosti,  na  členské  schůzi 
projednána  v souladu  s následující  větou.  Záležitosti,  které  nebyly 
zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen 
za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

j. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech 
členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon jinak.

k. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li 
zákon jinak.

l. Není-li  členská  schůze  schopna  se  usnášet,  svolá  ten,  kdo  svolal 
původně  svolanou  členskou  schůzi,  je-li  to  stále  potřebné,  bez 
zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to 
stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou 
pozvánkou. 

m. Náhradní  členská schůze  je schopna  se usnášet  bez ohledu  na počet 
přítomných členů, ledaže stanovy určí něco jiného. Záležitosti, které 
nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na 
náhradní  členské  schůzi  rozhodnout  jen  tehdy,  jsou-li  přítomni  a 
projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

n. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva.

o. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.

p. Členská schůze:
i. mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní 

skutečnosti,
ii. volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a 

kontrolní komise,
iii. určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise,
iv. schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, 

popřípadě mezitímní účetní závěrku,
v. schvaluje smlouvu o výkonu funkce,
vi. schvaluje poskytnutí finanční asistence,
vii. rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
viii. schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
ix. rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
x. rozhoduje o použití nedělitelného fondu,
xi. rozhoduje o vydání dluhopisů,
xii. schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo pronájmu závodu nebo 

takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní 
struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo 
činnosti družstva,

xiii. rozhoduje o přeměně družstva,
xiv. schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
xv. schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a 

zrušení, neručí-li stanovy, že ji členská schůze neschvaluje,
xvi. rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
xvii. volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 
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xviii. schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
xix. rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do 

její působnosti.

q. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o 
dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; 
to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do 
působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.

r. Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů 
ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie 
zápisu; člen uhradí družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím 
pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej 
sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. Zápis obsahuje alespoň údaj 
o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování 
a námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, 
kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, 
které byly předloženy k projednávaným záležitostem.

s. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o 
i. změnu stanov,
ii. zrušení družstva s likvidací,
iii. přeměnu družstva,
iv. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, 

která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu 
nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 
družstva.

t. Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo 
likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle 
ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze 
spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Nebylo-li toto 
právo uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení 
neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již 
přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak. Neplatnosti 
rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby dle tohoto odstavce 
dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti 
členské schůze. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho 
rozpor s dobrými mravy.

5. Představenstvo  :

a. Statutárním  orgánem  družstva  je  představenstvo.  Za  představenstvo 
jednají navenek vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být 
předseda  představenstva,  a  v jeho  nepřítomnosti  místopředseda 
představenstva. Při podepisování za družstvo připojí k obchodní firmě 
družstva svůj podpis spolu s údajem o své funkci.

b. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní 
usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.

c. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá členské 
schůzi ke schválení účetní závěrku.

d. Představenstvo  rozhoduje  a  činí  veškeré  úkony  nutné  pro  založení 
obchodních společností, včetně vnosů majetku do nich, totéž platí pro 
zájmová sdružení a spolky. Svoji působnost je oprávněno převést na 
předsedu  nebo  místopředsedu,  kteří  zajišťují  běžné  výrobní, 
organizační,  obchodní,  pracovně-právní  a  podnikatelské  činnosti 
družstva. Svou působnost a pravomoc mohou přenést na příslušné vedoucí 
pracovníky.
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e. Představenstvo  rozhoduje  jako  statutární  orgán  družstva  o  všech 
záležitostech družstva, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému 
jeho orgánu.

f. Představenstvo má 5 členů. Člen představenstva smí být zvolen pouze 
člen družstva starší osmnácti let. Funkční období člena představenstva 
je 5 let. 

g. Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. 

h. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 

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

j. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje 
zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je 
seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové 
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se 
zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro 
přijetí usnesení. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie 
zápisu.

6. Kontrolní komise  :

a. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává 
stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o 
hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise 
nezávislá na ostatních orgánech družstva.

b. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce a 
k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Na zjištěné 
nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na 
zjednání nápravy.

c. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny 
skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo 
postavení družstva nebo jeho členů.

d. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání 
představenstva. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo 
zúčastnit se jednání představenstva její předseda.

e. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi 
předem informovat.

f. Kontrolní komise má 3 členy. Kontrolní komise volí svého předsedu a 
jednoho místopředsedu. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů. 
Funkční období člena kontrolní komise je 5 let. 

g. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři 
měsíce.

h. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje 
zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je 
seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní 
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komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi 
hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí 
usnesení. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. 

7. Funkce člena kontrolní komise je vzájemně neslučitelná s funkcí člena 
představenstva a s funkcí prokuristy.

8. Člen představenstva a člen kontrolní komise může ze své funkce odstoupit. 
Odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu, který jej zvolil, a jeho 
funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení. 

Článek 9
Hospodaření družstva

1. Družstvo odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové družstva 
neodpovídají ani neručí za závazky družstva. 

2. Družstvo může se svými členy (u fyzických osob nad rámec jejich běžné 
pracovní účasti), zaměstnanci nebo jinými občany uzavřít smlouvu o společné 
výrobě nebo jiné hospodářské činnosti.

3. Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své 
činnosti, jakož i dalších zdrojů.

4. Ze zisku platí družstvo přednostně daně a další povinné odvody. Zůstávající 
zisk využívá družstvo samostatně a nemůže mu být odejmut.

5. Družstvo může hospodařit rovněž s majetkem jiných právnických nebo fyzických 
osob, a to na základě smlouvy uzavřené v souladu se zákonem. 

Článek 10
Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření

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

2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a 
užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty.

3. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení 
zisku a ztráty k nahlédnutí. 

4. Představenstvo  zajistí  vypracování  výroční  zprávy  o  hospodaření  družstva. 
Výroční  zpráva  o  hospodaření  družstva  obsahuje  přehled  obchodní  činnosti 
v uplynulém  roce  a  předpoklady  jeho  dalšího  podnikání,  jakož  i  další 
skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu 
s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.

Článek 11
Fondy družstva

1. Členská  schůze  může  zřídit  rezervní  nebo  zajišťovací  fond  na  základě 
ekonomických  potřeb  družstva.  Do  rezervního  nebo  zajišťovacího  fondu  se 
přispívá z účetního čistého zisku nejméně 10%, případně z jiných zdrojů. 
Zajišťovací fond slouží zejména k zajištění rizika z úvěrového zatížení, ke 
krytí  výkyvů  na  trhu  a  cenám  zemědělských  produktů  a  ke  krytí  rizik  z 
uzavřených smluv.

2. K  uspokojování  sociálních  potřeb  členů  a  dalších  osob  zaměstnaných  při 
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provozování své podnikatelské činnosti může členská chůze tvořit ze svého 
zisku fond sociálních potřeb, a určí současně podmínky použití prostředků 
tohoto fondu.

3. Členská  schůze může  rozhodnout o  zřízení dalších  fondů s tím, že  jejich 
zdrojem bude čistý zisk družstva, a určí současně podmínky použití prostředků 
těchto fondů. 

Článek 12
Organizace, pracovní podmínky, hospodářské vedení

1. Vnitřní  organizaci  družstva  a  pracovní  podmínky  upravuje  organizační  a 
pracovní řád družstva. Tento předpis schvaluje, popřípadě mění a doplňuje 
představenstvo. Předpis podrobně upravuje pracovní účast členů družstva.

2. K organizaci a běžné činnosti družstva může představenstvo jmenovat ředitele, 
který bude vykonávat funkci na základě pracovní smlouvy. Ředitel je oprávněn 
pověřit se souhlasem představenstva další osoby jinými řídícími funkcemi. 

3. Bližší úpravu organizačních a pracovních vztahů, týkajících se hospodářského 
vedení, obsahuje organizační a pracovní řád. 

Článek 13
Závěrečná ustanovení

1. Družstvo  zřídí  ve  svém  sídle  informační  desku.  Informační  deska  je 
přístupná každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům.

2. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, 
ledaže plyne z usnesení členské schůze, že nabývají účinnosti později.

3. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo 
družstva vyhotoví úplné znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se 
některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví.

4. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi členy 
družstva související s jejich účastí v družstvu i ostatní právní vztahy 
uvnitř družstva se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, právním 
řádem platným v České republice, zejména ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích.

5. Toto znění stanov bylo schváleno členskou schůzí družstva dne ……………
            a nabývá účinnosti téhož dne.

     Předseda představenstva                     Místopředseda představenstva
 ZD „ROZVOJ“ se sídlem v Trstěnicích         ZD "ROZVOJ" se sídlem v Trstěnicích 
                                                                                 
     Ing. Göran Wohlrab          Jaroslav Zeman
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