ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV DRUŽSTVA
dle zákona č. 90/2012Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( dále jen "zákon")
Článek 1
 Základní ustanovení
1. Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dolní Vilímeč.
2. Sídlo družstva: Dolní Vilímeč č.p. 8, PSČ: 588 56.
3. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.
4. Účelem družstva je vytvářet podmínky pro podnikání v oborech podle předmětu činnosti družstva, vytvářet pro své členy ekonomicky, organizačně a sociálně příznivé prostředí. Ve vztahu k třetím
oprávněným osobám z transformace je účelem družstva vytvořit racionální režim vztahů vůči
osobám, které se nestaly členy tohoto družstva a k osobám, kterým vyplývají nároky vůči družstvu
ze zvláštních restitučních předpisů.
5. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali
členové. 

Článek 2
Předmět podnikání družstva
Předmětem podnikání je :
a)  Rostlinná výroba
b) Živočišná výroba
c) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin
d) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní  

Článek 3
Vedle úkonů vyplývajících z předmětu činnosti družstva v oblastech vymezených v ČI. 2 stanov, je
družstvo povinno řešit a vypořádávat případy související s restitucemi podle zvláštních předpisů a v souladu s obecně závaznými předpisy vydávat majetkové podíly oprávněným osobám
z transformace, které se nestaly členy družstva vzniklého přeměnou podle schváleného
transformačního projektu.
Článek 4 
Vznik členství
1.	Členy družstva mohou být pouze fyzické osoby ( člověk - dále též osoba a nebo osoby). Členem družstva se může stát pouze osoba jejíž svéprávnost ve vztahu k členství v družstvu nebyla zákonným způsobem omezena, tzn. že člověk se může stát členem družstva teprve po dosažení věku 18 let a nebo mu svéprávnost byla přiznána rozhodnutím soudu. 
2.	Členství fyzické osoby není podmíněné pracovním vztahem k družstvu.
3.	Členství v družstvu vzniká:

a)	při založení družstva dnem vzniku družstva
b)	za trvání družstva:

 - dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena na základě písemné přihlášky 
  - převodem nebo přechodem družstevního podílu

4.   Nového člena lze přijmout do družstva pokud splňuje podmínky dle odst. 1 tohoto článku stanov na základě jeho písemné přihlášky při splnění těchto dalších podmínek:
       a) souhlas představenstva s jeho přijetím,
       b) splacení základního členského vkladu současně s podáním přihlášky do družstva,  
5.    Družstvo je povinno vrátit žadateli, který nebyl přijat za člena, zaplacený základní členský vklad nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne rozhodnutí představenstva o jeho nepřijetí za člena družstva.   

6.    Převod družstevního podílu na jiného člena družstva nebo na jinou osobu je možný, pokud nabyvatel družstevního podílu splňuje základní podmínky členství ( čl. 4 odst. 1 stanov). Převod družstevního podílu je možný jen s písemným souhlasem představenstva. Stávající člen družstva musí představenstvu předložit písemné vyhotovení dohody o převodu družstevního podílu se všemi náležitostmi. Rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu družstevního podílu se stává nabyvatel družstevního podílu členem družstva.   

Článek 5
Členský vklad
1.  Základní členský vklad činí 50.000,- Kč ( slovy: padesáttisíc korun českých).  Dnem splacením tohoto vkladu vzniká členství.
2.    Základní členský vklad může být splacen :
       a)  peněžitým vkladem
       b) nepeněžitým vkladem, přičemž splacení základního členského vkladu nepeněžitým vkladem musí schválit před jeho vložením členská schůze nebo ustanovující schůze
       c)  vkladem majetkového podílu vypočteného družstvem v rámci jeho transformace podle ustanovení zákona č. 42/1992 Sb. 
3.  Hodnota nepeněžitého členského vkladu musí být vždy oceněna soudním znalcem určeným dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započíst na členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn.
4.   V případě plnění základního členského vkladu vkladem majetkového podílu vypočteného družstvem v rámci jeho transformace podle ustanovení zákona č. 42/1992 Sb., je možno majetkový podíl oprávněné osoby z transformace družstva dělit. Přesahuje-li majetkový podíl člena družstva vzniklý z transformace družstva výši splacenou z něho do základního členského vkladu, je na držiteli majetkového podílu, aby písemně vůči družstvu uplatnil návrh aby :
       a) tato jeho hodnota představovala jeho další členský vklad v družstvu, případně další majetkovou účast na podnikání družstva,
       b) tato jeho hodnota představovala jeho pohledávku vůči družstvu ve smyslu platných právních předpisů,
Družstvo je povinno takovýto návrh držitele majetkového podílu akceptovat. Bližší pravidla o vztahu družstva s takovým členem budou určena zvláštním vnitrodružstevním předpisem v souladu s ustanovením čl. 26 těchto stanov.  
5.  K dalšímu členskému vkladu se může člen družstva zavázat pouze písemnou smlouvou s družstvem o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Smlouvu o dalším členském vkladu neschvaluje členská schůze.

Článek 6
Základní práva člena
Člen má následující práva:
1.	podílet se přímo nebo prostřednictvím orgánů družstva na činnosti a rozhodování družstva
2.	volit a být volen do orgánů družstva
3.	předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení bez zbytečného odkladu informován
4.	na podíl na zisku družstva určeného k rozdělení mezi členy v souladu s pravidly obsaženými v ČI. 23 stanov
5.	podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům (ekonomické, sociální, výpomocné atd.) v souladu se svými ekonomickými možnostmi a na základě obecně závazných právních předpisů, stanov, dalších vnitrodružstevních předpisů a rozhodnutí orgánů družstva
 6.   být informován o činnosti družstva, a to způsobem v družstvu obvyklým	
 7. v souladu s příslušnými ustanoveními stanov disponovat se svými členskými právy a povinnostmi
 8.  na přednostní prodej základních prostředků a dalších věcí z majetku družstva, které družstvo nepotřebuje
 9.   na vypořádací podíl 

Článek 7 
Základní povinnosti člena
Člen má následující povinnosti:
1.	plnit povinnosti vyplývající ze stanov, dodržovat stanovy a další vnitrodružstevní předpisy a plnit usnesení orgánů družstva
2.	splatit základní členský vklad
3.	upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva, zejména ten, který je členovi svěřen do bezprostřední péče, pronájmu a ostatního užívání
4.	chránit dobré jméno družstva a informace týkající se obchodního tajemství družstva
5.	bez  zbytečného   odkladu   informovat  družstvo   o   skutečnostech  nasvědčujících  možnosti poškozování majetku a dobrého jména družstva
6.	ohlašovat a doložit družstvu bez zbytečného odkladu změny údajů evidovaných v seznamu členů poté, co tyto změny nastaly 
7.	účastnit se na jednání členské schůze a všech orgánů, do kterých byl zvolen, pokud mu v tom nebrání vážné překážky
8.	poskytovat družstvu součinnost při řešení otázek spojených s obhospodařováním pozemků, které člen vlastní


Článek 8
 Způsoby zániku členství
Členství v družstvu zaniká:
1.	písemnou dohodou mezi družstvem a členem
2.	vystoupením člena z družstva
3.	vyloučením člena z družstva
4.	převodem družstevního podílu
5.	přechodem družstevního podílu
6.	smrtí člena družstva, avšak v takovém případě má dědic členských práv a povinností právo požádat družstvo o členství, o němž rozhoduje s konečnou platností představenstvo družstva
7.	prohlášením konkurzu na majetek člena
8.	zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
9.	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
10.	zánikem družstva bez právního nástupce

Článek 9
 Zánik členství dohodou
1.	Dohodnou-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství dnem sjednaným v dohodě. Návrh na ukončení členství dohodou musí schválit svým rozhodnutím představenstvo družstva. 
2.	Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.
3.	Dohoda musí být za družstvo podepsána dvěma členy představenstva.
4.	Dohoda nemůže být uzavřena se zpětnou platností.
5.	Jedno vyhotovení dohody o ukončení členství vydá družstvo členovi.

Článek 10
 Zánik členství vystoupením člena
1.	Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
2.	Členství zanikne uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva.
3.	Tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení.
4.	Člen družstva může písemné oznámení o vystoupení písemně odvolat. Účinky odvolání nastanou pouze na základě jeho odsouhlasení představenstvem družstva.

Článek 11
 Zánik členství vyloučením člena
1.	Rozhodnutím představenstva může být z družstva vyloučen člen
a)	porušil hrubým způsobem nebo přes písemné upozornění opětovně své členské povinnosti vyplývající z právních předpisů, těchto Stanov nebo jiných vnitřních předpisů družstva, schválených členskou schůzí, 
b)	porušil vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže nebo proti družstvu naplnil skutkovou podstatu nekalé soutěže,
c)	byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho členovi nebo majetku družstva, případně který spáchal při výkonu práce v družstvu nebo v přímé souvislosti s ní,
2.	Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o jejímž udělení rozhoduje představenstvo. Obsah výstrahy stanoví zákon. Výstraha nemusí předcházet v případě kdy tak stanoví zákon. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva a rozhodnutí v písemné formě se doručí dotyčnému členovi. V rozhodnutí musí být uveden důvod vyloučení, který nemůže být měněn. Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejdéle však do jednoho roku ode dne kdy důvod nastal. Člen má právo podat odůvodněné námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí k členské schůzi družstva, která rozhoduje s konečnou platností.
3.	Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.	
.
Článek 12
 Vypořádání družstva se členem při zániku členství za trvání družstva
1.	Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl ve výši odpovídající splacenému základnímu členskému vkladu. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se bývalý člen s družstvem jinak.
2.	Další členský vklad se vydává nekrácený mimo režim vypořádacího podílu, v souladu se smlouvou o jeho vložení; pokud byl tvořen penězi, vydá se v penězích, pokud byl tvořen majetkem, vydá se příslušný majetek, nestanoví-li smlouva mezi družstvem a bývalým členem něco jiného.
3.	Vypořádací podíl je splatný nejdéle do 2 let ode dne zániku členství. Ujednání smlouvy o vložení a vydání dalšího členského vkladu tím není dotčeno.
4.	Pokud členský vklad spočíval zcela nebo zčásti v převodu vlastnického práva k nemovitosti na družstvo, může člen žádat vypořádání vrácením této nemovitosti, a to v hodnotě, která je evidována v majetku družstva v době zániku jeho členství. Je-li výše vypořádacího podílu menší, než činí hodnota vrácené nemovitosti, je nabývající člen povinen uhradit družstvu rozdíl v penězích. Družstvo odpovídá členovi, jestliže nakládá s majetkem družstva způsobem, jež by toto vrácení znemožňoval.
Článek 13
Seznam členů
1.	Družstvo je povinno vést seznam všech svých členů.
2.	Do seznamu se ohledně každého člena zapisuje:
a)	jméno a příjmení člena a vědeckou hodnost či titul, pokud jej v občanském životě osoba používá, adresu bydliště, případně jiná členem určená adresa pro doručování,
b)	výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu,
c)	další údaje podle potřeby družstva.
3.	Do seznamu je družstvo povinno bez zbytečného odkladu vyznačit všechny členem oznámené a doložené změny evidovaných skutečností.
4.	Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a o obsahu jeho zápisu v seznamu. 
5.	Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká, přičemž podpis člena musí být úředně ověřen, aby do seznamu nahlédl. V rozsahu osvědčeného právního zájmu si může tato osoba pořizovat výpisy, a to za přítomnosti pověřeného pracovníka družstva.
Článek 14
 Orgány družstva
Členové řídí a spravují všechny záležitosti týkající se družstva prostřednictvím orgánů, kterými jsou: 
a)	členská schůze
b)	představenstvo
c)	kontrolní komise
Článek 15
 Členská schůze
1.   Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Jednání členské schůze se účastní členové osobně nebo prostřednictvím zmocněných zástupců.
2.	Účast na členské schůzí je právem i povinností každého člena družstva a družstvo je povinno vytvářet materiální, organizační a jiné předpoklady proto, aby všichni členové mohli toto své základní právo realizovat
3.	Členská schůze se schází dle potřeby, nejméně jednou za 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.
4.	Členská schůze musí být svolána:

a)	požádá-li o to alespoň 10% všech členů družstva,
b)	požádá-li o to kontrolní komise,
c)	nastane-li potřeba podle stanov nebo dle zákona.
	Jednání členské schůze se svolává písemnými pozvánkami, zaslanými nebo předanými všem členům alespoň 15 dní před konáním členské schůze. Svolavatel současně uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a informační desce družstva v jeho sídle. Technické záležitosti přípravy členské schůze zabezpečuje předseda představenstva nebo svolavatel, liší - li se od představenstva. 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.

6.     Do působnosti členské schůze patří zejména :

a)	měnit stanovy,
b)	volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise,  předsedu a místopředsedu družstva,
c)	určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise,
d)	schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e)	schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK,
f)	schvalovat poskytnutí finanční asistence,
g)	rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h)	schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,
i)	rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu vypořádání ztráty,
j)	rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
k)	rozhodovat o použití rezervního fondu,
l)	rozhodovat o vydání dluhopisů,
m)	schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
n)	rozhodovat o přeměně družstva,
o)	schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
p)	rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
q)	volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
r)	schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s)	rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
t)   rozhodovat o dalších otázkách, které jí jsou svěřeny zákonem nebo stanovami a o věcech, které si k rozhodnutí vyhradí; členská schůze si však nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitost zákonem výlučně svěřenou do působnosti jiného orgánu družstva
7.	Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva a to včetně členů, kteří jsou zastoupení na základě plné moci. K přijetí usnesení členské schůze je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny členů družstva, přítomných na členské schůzi a to včetně členů, kteří jsou zastoupeni na základě plné moci. V případě, že řádně svolaná členská schůze není schopna se usnášet, představenstvo ji nezahájí a svolá v termínu do tří týdnů novou náhradní členskou schůzi s nezměněným pořadem jednání. Tato je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů včetně členů zastoupených na základě plné moci. 
	Každý člen má jeden hlas. Člen družstva může pověřit zmocněnce, aby jej na základě plné moci na členské schůzi zastupoval. 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 udělenou žádnou plnou moc. 

	Při rozhodování  o :

        a)  schválení poskytnutí finanční asistence,
        b)  uhrazovací povinnosti,
        c)  zrušení družstva s likvidací,
        d)  přeměně družstva,
        e)  vydání dluhopisů,
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů  a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 
	O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:

a)	datum a místo konání členské schůze,
b)	přijatá usnesení,
c)	výsledky hlasování a údaje o usnášeníschopnosti, 
d)   nepřijaté námitky členů, 
e)   nepřijaté návrhy členů
Přílohu zápisu povinně tvoří:
seznam účastníků schůze
pozvánka na schůzi
      podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům
Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohu k nahlédnutí.



Článek 16
 Představenstvo
1.	Představenstvo má 7 členů.
2.	Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
3.	Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech náležitostech družstva, které nejsou  zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
4.	Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Pro rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Zasedání řídí předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích (včetně výsledků hlasování) se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající a podepisuje jej předsedající a zapisovatel.
5.	Představenstvo je povinno poskytovat kontrolní komisi jakékoliv informace o hospodaření družstva a bez zbytečného odkladu jí oznámit všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
6.	Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.
7.	Navenek jedná za představenstvo předseda nebo místopředseda nebo další člen představenstva, který je k tomu zmocněn na základě rozhodnutí představenstva. Návrh členů představenstva určí volební řád.
8.	Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
  8.   Představenstvo se schází nejméně jedenkrát za 2 měsíce.
9.	Představenstvo se musí sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
10.	V době nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda nebo další členové v pořadí stanoveném představenstvem.
11.	Určuje se, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.

Článek 17
Kontrolní komise
1.   Kontrolní komise má 3 členy a je
a)	oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva,
b)	 projednává stížnosti členů družstva,
c)	vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů,
d)	 upozorňuje představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání nápravy,
e)	 je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva,
 f)    je oprávněna písemně požádat o svolání členské schůze.
2.	Kontrolní komise odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. 
3.	Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
4.	Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
5.	Kontrolní komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen kontrolní komise má jeden hlas. Pro rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů kontrolní komise. Zasedání řídí předseda kontrolní komise a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen kontrolní komise. O průběhu zasedání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích (včetně výsledků hlasování) se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá předsedající a podepisuje jej předsedající a zapisovatel.
6.   K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci
mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.

Článek 18
 Předseda družstva
1.	Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva.
2.	Předseda družstva organizuje a řídí rovněž veškerou běžnou činnost družstva.
3.	Předseda je volen členskou schůzí.
4.	Blíže k postavení předsedy ve vztahu k představenstvu a zastupování družstva navenek viz ČI. 16 stanov.

Článek 19
 Společná ustanovení o orgánech družstva a o členství v nich
1.	Funkční období členů orgánů družstva činí 5 let. 
2.	Členové orgánů mohou být voleni opětovně bez omezení funkčních období po sobě jdoucích. 
3.	Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva. 
4.	Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy a ekonoma družstva.	
5.	Odstoupení z funkce
a) Člen představenstva může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo představenstvo. 
b) Člen kontrolní komise může z funkce odstoupit, je však povinen to oznámit kontrolní komisi. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala kontrolní komise. 
6.    Odvolání člena orgánu:

a)	o odvolání člena orgánu rozhoduje orgán, který jej zvolil
b)	o odvolání předsedy družstva, místopředsedy družstva, předsedy kontrolní komise, případně místopředsedy kontrolní komise rozhoduje orgán, který jej zvolil

7.     Všechny orgány družstva si mohou vytvářet k plnění svých úkolů pomocné orgány, a to z hlediska časového trvalé i dočasné.
8.     Podrobnosti o orgánech, jejich jednání, volbě členů orgánů stanoví jednací a volební řád družstva.
Článek 20
 Zákaz konkurence
Předseda představenstva, členové představenstva a kontrolní komise, nesmí být podnikatelem ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. Zákaz konkurence neplatí pro členy družstva a pro členství v orgánu jiné právnické osoby, na jejímž podnikání se družstvo majetkově podílí.

Článek 21
 Hospodaření družstva
1.   Družstvo hospodaří samostatně v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami, ostatními vnitrodružstevními předpisy a rozhodnutími orgánů družstva.
2.   Do hospodaření družstva je možno zasahovat pouze v případech stanovených zákonem.
3.	Družstvo hospodaří:
a)	s vlastním majetkem,
b)	s majetkem, který mu byl svěřen do obhospodařování v souladu s obecně závaznými předpisy.

4.	Družstvo hospodaří na základě vlastního hospodářského plánu.
5.	Představenstvo je povinno zabezpečit vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva a předkládá jí spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi.
6.	Družstvo může svůj majetek mimo obvyklé hospodaření převést na jinou osobu v souladu s obecně závaznými předpisy.
7.	Představenstvo je povinno informovat členskou schůzi o jím v souladu s těmito stanovami v mezidobí mezi členskými schůzemi uskutečněných majetkových dispozicích.
8.	Pro financování svého rozvoje, popřípadě dalších potřeb, může družstvo vydat obligace. Způsob vydání, nakládání s nim a jejich zhodnocení určí a vyhlásí představenstvo družstva v souladu s obecně závaznými předpisy.

Článek 22
Rezervní fond

1. Družstvo zřizuje rezervní fond, do kterého přiděluje část zisku, na základě návrhu představenstva a vyjádření kontrolní komise k takovému návrhu, ve výši dané rozhodnutím členské schůze.
2.   Rezervní fond nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy družstva.
3.  Za trvání družstva se rezervní fond používá výlučně na krytí ztrát z hospodaření družstva.
4.   V případě zániku družstva, rozpuštění nebo likvidace družstva rozhoduje o jeho rozdělení členská schůze, na základě návrhu představenstva a vyjádření kontrolní komise.

Článek 23
 Rozděleni zisku
1.   Zisk družstva se rozdělí následujícím způsobem:
a)	příděly do rezervního fondu družstva,
b)	podíly členů na zisku,
c)	odměny za činnost členů ve prospěch družstva.

2.	Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání řádné       účetní závěrky.
3.	Členská schůze může při projednání roční účetní závěrky určit způsob vymezení podílu člena na zisku, který se má rozdělit mezi členy.

Článek 24
 Zánik družstva
1.   Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2.  Družstvo se zrušuje:                                
	usnesením členské schůze,                            
	zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,                   
	rozhodnutím soudu,                              
	jiným způsobem, stanoveným zákonem.                        

3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů. 
4. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. 
5. Soud může na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:             
	počet členů družstva klesl pod tři,  
	družstvo nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se,
	družstvo vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek,
	družstvo není schopno po dobu delší než 1 rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel,
	družstvo provozuje činnost, kterou podle jiného právního předpisu mohou vykonávat jen fyzické osoby, bez pomoci těchto osob. 

6. Likvidátora družstva jmenuje členská schůze. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení, který projedná členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.              
7. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy tak, že každému členu se uhradí částka do výše jeho základního členského vkladu, popřípadě jeho dalšího členského vkladu, nebo jen poměrná část těchto vkladu, jestliže není likvidační zůstatek dostačující.                 

Článek 25
 Vztahy k pozemkům
1.   Vztahy mezi družstvem a vlastníky pozemků, které družstvo užívá a obhospodařuje, jsou vztahy nájemními.  Jejich obsah vyplývá z nájemních smluv, případně ze zákonem vytvořeného nájmu ve smyslu § 22 zákona č. 229/1991 Sb., ve znění zákona číslo 93/92 Sb., v případech, kdy nájemní vztah ze zákona vznikl a nedošlo dosud k jeho narovnání nájemní smlouvou.
2.   O výši nájemného za užívání pozemků ve vlastnictví členů družstva rozhodne členská schůze.
3.  Představenstvo navrhuje a členská schůze, s přihlédnutím k hospodářským výsledkům a finančním možnostem družstva, schvaluje mimořádná zvýhodnění výše nájemného na půdu členů.

Článek 26
 Vnitrodružstevní předpisy
1.	Družstvo upravuje další vnitrodružstevní vztahy a podrobnosti o nich v jednacím řádu, volebním
řádu, organizačním řádu, které musí být v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami. O
jejích přijetí rozhoduje členská schůze.
2.  Změny vnitrodružstevních předpisů podléhají schválení orgánem, který rozhodl o jejich přijetí.

Článek 27
Ručení člena
Za případnou ztrátu družstva ručí člen svým základním členským vkladem. 



Článek 28
Stanovy
O změně stanov družstva rozhoduje členská schůze. O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.                                      
	Jestliže hodlá člen družstva uplatnit na členské schůzi protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu družstvu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání členské schůze, jinak k nim nebude přihlédnuto.               
3.  Dojde-li ke změně v obsahu stanov rozhodnutím členské schůze nebo na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo družstva povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. Po každé změně stanov musí být uloženo jejich platné úplné znění do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného příslušným soudem.                  
      
Článek 29 
Závěrečná ustanovení
Družstvo je následnickým družstvem podle zákona č. 42/1992 Sb. Z původního družstva přebírá
závazky, pohledávky a tomu odpovídající vyčleněnou část majetku k vypořádání závazků. Veškerý takto převzatý majetek a závazky, na jejichž likvidaci je určen, vede družstvo odděleně tak, aby kdykoliv bylo schopno prokázat stav tohoto majetku a postup likvidace převzatých závazků.
	Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích a občanských zákoníkem.

	Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku. Veškeré právní poměry družstva a jeho členů se řídí v plném rozsahu ustanoveními zákona o obchodních korporacích.



