Stanovy
Podorlického zemědělského družstva
se sídlem v Ohnišově, čp. 101
PSČ 517 84, IČO 47452994
Úplné znění stanov
Tel. 494 665 521
Fax. 494 665 563
e-mail info@pzdohnisov.cz

zpracované podle zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, které
schváleny členskou schůzí, konanou dne 13.6.2014.

Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově ze dne 13.6.2014.

byly

Díl I. - Základní ustanovení o družstvu
Článek 1.
Založení družstva – vznik družstva
1.

Podorlické zemědělské družstvo se sídlem v Ohnišově bylo založeno na ustavující schůzi
družstva konané dne 21.9.1992.

2.

Podorlické zemědělské družstvo se sídlem v Ohnišově vzniklo ke dni 1.11.1992,
zápisem do obchodního rejstříku, který vede Krajský soud v Hradci Králové, oddíl Dr.
vložka 190.

Článek 2.
Firma a sídlo družstva
1.

2.
3.

Firma:
Sídlo družstva:
IČ :

Podorlické zemědělské družstvo
Ohnišov, čp. 101, PSČ 517 84
47452994

Článek 3.
Předmět podnikání
1. Předmětem podnikání družstva je:
zemědělská výroba,
opravy silničních vozidel
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
silniční motorová doprava
truhlářství, podlahářství
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Díl II. – Hospodaření s majetkem
Článek 4.
Základní kapitál družstva
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se členové
zavázali.

Článek 5.
Základní a další členský vklad
1. Základní členský vklad činí 50.000 Kč (slovy:padesáttisíckorunčeských).
2. Každý člen družstva může se souhlasem představenstva splatit jeden nebo více dalších
členských vkladů, které se rovněž stanou součástí základního kapitálu družstva. Výše
dalšího členského vkladu není omezena. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému
vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Členský vklad je tvořen součtem
základního členského vkladu a všech dalších členských vkladů.
3. Základní i další členský vklad musí být splacen v penězích.
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Článek 6.
Tvorba a použití nedělitelného fondu
1. Družstvo vytváří nedělitelný fond ve výši nejméně 50 % součtu všech základních
členských vkladů.
2. Nedělitelný fond slouží zejména k úhradě ztrát družstva. O jeho čerpání rozhoduje
členská schůze.
3. Po dobu trvání družstva nesmí být nedělitelný fond použit k rozdělení mezi členy.

Článek 7.
Rezervní fond
1. Družstvo zřizuje rezervní fond za účelem udržování finanční stability družstva. Fond je
tvořen z čistého zisku družstva podle rozhodnutí členské schůze družstva, nejméně však
ve výši 30 % dosaženého čistého zisku.
2. Rezervní fond slouží zejména k úhradě ztrát družstva. O jeho čerpání rozhoduje členská
schůze.

Článek 8.
Rozdělení zisku a úhrada ztráty
1. Člen družstva má nárok na podíl na zisku družstva určeném členskou schůzí k rozdělení
mezi členy na základě účetní závěrky, kterou členská schůze schválila, jestliže jeho
členství trvalo k poslednímu dni účetního období , za které byla tato závěrka sestavena. U
člena, jehož členství trvalo jen po část tohoto účetního období, se podíl na zisku poměrně
krátí. Při vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu se členu do
doby trvání jeho členství v tomto účetním období počítá i doba trvání členství člena, od
něhož člen družstevní podíl nabyl včetně doby trvání členství jeho právních předchůdců.
2. Podíl člena na zisku se stanoví podle poměru, v jakém se člen podílí svou splněnou
vkladovou povinností na splaceném základním kapitálu družstva k poslednímu dni
účetního období, za které se zisk rozděluje.
3. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců ode dne, kdy členská schůze určila zisk, který má
být rozdělen mezi členy.
4. Představenstvo družstva je povinno sestavit za každý rok účetní uzávěrku.
Představenstvo navrhne členské schůzi ke schválení způsob rozdělení zisku, popřípadě
úhrady ztráty.
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Díl III. – Členství v družstvu
Článek 9.
Základní ustanovení o členství
1. Členy družstva mohou být pouze fyzické osoby.
2. Fyzické osoby mohou být členy družstva bez omezení jakoukoliv věkovou hranicí.
Nezletilé osoby vykonávají svá práva a povinnosti prostřednictvím zákonného zástupce.

Článek 10.
Podmínky vzniku členství
1. Členství v družstvu vzniká:
a) u zakládajících členů dnem vzniku družstva,
b) přijetím za člena na základě písemné přihlášky a splacením základního členského
vkladu podle odstavce 4) tohoto článku,
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.
2. Písemná přihláška za člena musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, bydliště a
vymezení členského vkladu a družstevního podílu. Žadatel musí uvést, že jsou mu
známy podmínky členství a že se seznámil se stanovami družstva.
3. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo.
4. Přijatý uchazeč je povinen splatit členský vklad do 30 dnů od schválení jeho přihlášky za
člena družstva, a to bankovním převodem na účet družstva.

5. Družstevní podíl přechází na dědice, je-li dědic fyzickou osobou. Dědic družstevního
podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět.

6. Se souhlasem představenstva lze družstevní podíl rozdělit.
7. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.
Článek 11.
Převod družstevního podílu
1. Se souhlasem představenstva může člen převést družstevní podíl na jiného člena nebo
na jinou fyzickou osobu, která není členem družstva. Smlouva o převodu družstevního
podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas představenstva udělen. Nebude-li
souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky
jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
2.

Souhlas představenstva k převodu družstevního podílu se nevyžaduje v případě jeho
převodu na potomky v řadě přímé.

3. Převod družstevního podílu musí být proveden na základě písemné smlouvy. Podpisy
musí být úředně ověřeny.
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Článek 12.
Práva a povinnosti člena družstva
1. Člen družstva má v souladu se zákonem a stanovami zejména tato práva:
a)
b)
c)
d)

volit a být volen do orgánů družstva,
účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům,
uzavřít s družstvem nájemní smlouvu na půdu ve svém vlastnictví, pokud
družstvo tuto půdu potřebuje ke své činnosti.

2. Člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy a respektovat rozhodnutí orgánů družstva,
b) včas oznamovat změny rozhodné pro zápis do seznamu členů,
c) nedopustit se vědomě žádného jednání, které by mohlo poškodit družstvo,
d) uzavřít s družstvem nájemní smlouvu na zemědělskou půdu ve vlastnictví člena
s pětiletou výpovědní lhůtou.

Článek 13.
Práva a povinnosti družstva
1. Práva družstva vůči členům:
a) právo vyžadovat od členů řádné plnění jejich povinností uložených stanovami
nebo zákonem.
2. Povinnosti družstva vůči členům:
a) zajistit plný a nerušený výkon členských práv,
b) nakládat s majetkem družstva s péčí řádného hospodáře.

Článek 14.
Seznam členů
1. Družstvo vede seznam všech svých členů.
2. Do seznamu členů družstva se zapisují tyto údaje:
a) jméno a bydliště, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
3. Každý člen družstva je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit družstvu změnu
kteréhokoli z těchto údajů. Družstvo je povinno bez zbytečného odkladu ohlášenou
změnu vyznačit v seznamu.
4. Každý člen má právo do seznamu členů nahlédnout a vyžádat si od družstva 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.
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Článek 15.
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou ke dni, na kterém se dohodne člen družstva a družstvo,
b) vystoupením člena po uplynutí šesti měsíční výpovědní doby, která plyne ode
dne, kdy člen družstvu písemně oznámí, že z družstva vystupuje,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí člena družstva,
g) zánikem družstva bez právního nástupce,
h) v dalších případech stanovených zákonem.

Článek 16.
Zánik členství vyloučením
1. Člen družstva může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo
opakovaně porušil své členské povinnosti. O vyloučení člena z družstva rozhoduje
představenstvo. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. Vypořádací podíl
vyloučeného člena je splatný ve lhůtě do dvou let poté, kdy byla nebo mohla být zjištěna
jeho výše, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci
určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.

Článek 17.
Vypořádací podíl
1. Po zániku členství má oprávněná osoba nárok na vypořádací podíl.

2. Vypořádací podíl se určí takto: rozhodný stav vlastního kapitálu podle účetní závěrky za

rok, ve kterém členství zaniklo se násobí poměrem splaceného členského vkladu člena,
jemuž členství zaniklo k souhrnu splacených členských vkladů členů družstva. Výše
vypořádacího podílu se rovná polovině takto vypočteného nároku. Při určení výše
vypořádacího podílu se nepřihlíží ke jmění, jež je v rezervním a nedělitelném fondu.

3. Na základě dohody představenstva družstva a oprávněné osoby může být vypořádací
podíl zcela nebo zčásti vyplacen ve formě věcného plnění.

4. Výše vypořádacího podílu se dále upravuje podle formy a rychlosti vyplacení se členem
dojednané či jím zvolené následovně:
a) Věcné plnění – 100 % z vypočteného nároku ve struktuře vloženého majetku. Věcné
plnění bude vydáno do šesti měsíců od schválení účetní uzávěrky za rok, ve kterém
členství zaniklo, pokud nebude dohodnuto jinak.
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b) Finanční plnění ve variantách
I.
30% z vypočteného nároku – vyplaceno jednorázově do 3 měsíců ode dne schválení
účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, ne však déle, než dva roky ode dne
zániku členství.
II. 60% z vypočteného nároku – spláceno ve splátkách do 1 roku ode dne schválení
účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, ne však déle, než dva roky ode dne
zániku členství.
III. 100% z vypočteného nároku – spláceno ve splátkách do 2 let ode dne zániku členství.

Článek 18.
Pracovní účast v družstvu
1. Členství v družstvu nezakládá právo na pracovní účast v družstvu.
2. Pracovní účast v družstvu může být sjednána podle zákoníku práce. Přijímání
pracovníků do pracovního poměru se řídí pouze schopnostmi, kvalifikací a snahou
odvádět dobrou práci pro družstvo.

Díl IV. Orgány družstva
Článek 19.
Zakládání ustanovení o orgánech družstva
1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise.
2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší osmnácti let, občansky
bezúhonní, plně svéprávní.
3. Představenstvo nebo kontrolní komise, jejichž počet členů neklesl pod polovinu, může
jmenovat náhradní členy do příští členské schůze.
4. Funkční období členů volených orgánů je pětileté. Členové volených orgánů mohou být
voleni opětovně.
5. Členové orgánů nesmějí být členy statutárních a dozorčích orgánů právnických osob
s obdobným předmětem činnosti, ledaže jim k tomu dá členská schůze souhlas.
6. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
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Článek 20.
Základní ustanovení o členské schůzi
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
2. Do její působnosti patří zejména:
a) schvalovat, doplňovat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva i kontrolní komise a rozhodovat o jejich
účasti v orgánech jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti,
c) schvalovat roční účetní uzávěrku,
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
f) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a jiném zrušení družstva,
g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení
z družstva,
h) rozhodovat o prodeji nebo pachtu závodu.

Článek 21.
Svolání členské schůze
1. Členskou schůzi svolává představenstvo:
a) nejméně jednou ročně,
b) vždy, pokud o její svolání požádá písemně alespoň deset procent členů družstva,
kteří mají nejméně pětinu všech hlasů, *
c) požádá-li o její svolání kontrolní komise, *
d) na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze nebo na žádost
kontrolní komise představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad členské
schůze.
2. Členská schůze musí být svolána pozvánkou buď doručenou osobně proti potvrzení
podpisem nebo doporučeným dopisem, odeslaným na adresu bydliště člena nejméně
patnáct dnů před termínem konání členské schůze. Ve stejné lhůtě zveřejní
představenstvo pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva.
* ) V těchto případech se musí členská chůze konat nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o
její svolání.

Článek 22.
Usnášeníschopnost členské schůze
1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících
většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů.
2. Členové se účastní členské schůze osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné
moci.
3. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou
schůzi, a to novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být
odeslána nejpozději do 15. dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze,
nejpozději však 15 dnů před konáním náhradní členské schůze.
Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově ze dne 13.6.2014.

Článek 23.
Rozhodování členské schůze
1. Na členské schůzi se hlasuje veřejně, pokud členská schůze nerozhodne o hlasování
tajném. O změně stanov se hlasuje vždy veřejně.
2. Rozhodnutí je přijato, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina hlasů přítomných
členů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší .
3. Každý člen má jeden hlas na každých 50.000,- Kč splaceného členského vkladu.
4. Každý člen má pouze jeden hlas, pokud členská schůze rozhoduje o
a) schválení poskytnutí finanční asistence,
b) uhrazovací povinnosti,
c) zrušení družstva s likvidací,
d) přeměně družstva,
e) vydání dluhopisů.
5. Na členské schůzi se hlasuje nejprve o návrhu předloženém představenstvem družstva.
6. Členskou schůzi řídí člen pověřený k tomu představenstvem. Představenstvo může
pověřit řízením členské schůze i nečlena družstva, a to zejména osobu s právním nebo
ekonomickým vzděláním a se
zkušenostmi v oblasti obchodních korporací.
Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby členská schůze usnesením.

Článek 24.
Zápis o členské chůzi
1. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání členské schůze a její program,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů.
2. Zápis podepíše zapisovatel zvolený členskou schůzí a dva členové představenstva.

Článek 25.
Základní ustanovení o představenstvu
1. Představenstvo je členskou schůzi volený, odvolávaný a jí odpovědný statutární orgán
družstva. Skládá se ze sedmi členů. Představenstvo si ze svého středu volí předsedu a
místopředsedu představenstva.
2. Představenstvu náleží zejména:
a) obchodní vedení družstva,
b) vedení účetnictví,
c) rozhodování o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi nebo
kontrolní komisi,
d) vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva,
e) předkládání výroční zprávy společně s roční účetní uzávěrkou ke schválení
členské schůzi,
f) plnění usnesení členské schůze.
Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově ze dne 13.6.2014.

Článek 26.
Náležitosti schůze představenstva
1. Na první řádně svolané schůzi se členové představenstva dohodnou na plánu zasedání,
zpravidla jednou měsíčně s výjimkou mimořádných schůzí.
2. Na základě žádosti jsou oprávněni zúčastnit se schůzí představenstva s hlasem poradním
předseda kontrolní komise nebo jeho zástupce.
3. Na návrh kteréhokoli člena představenstva, vyžadují-li to jím zjištěné skutečnosti, sejde
se představenstvo na mimořádné schůzi. Mimořádná schůze musí být svolána do deseti
dnů ode dne, kdy o to požádal člen představenstva, nebo kdy došel představenstvu
podnět kontrolní komise, jestliže se předtím marně snažila o nápravu nedostatků.
4. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
5. O každé schůzi představenstva se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina.
Zápis musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti. Jeho plnění se kontroluje jako
první bod programu další schůze představenstva. Zápis podepisuje předsedající a
zapisovatel.
6. Hlasování v představenstvu:
a) každému členu představenstva náleží jeden hlas,
b) hlasuje se veřejně, aklamací,
c) představenstvo se může rozhodnout, že v konkrétním případě bude hlasovat
tajně,
d) rozhoduje nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva.

Článek 27.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je členskou schůzí volený, odvolávaný a jí odpovědný, na
představenstvu nezávislý kontrolní orgán družstva. Je složena ze tří členů.
2. Do působnosti kontrolní komise patří:
a) kontrola veškeré činnosti družstva,
b) projednávání stížností členů družstva,
c) právo vyjadřovat se k roční účetní uzávěrce a návrhu na rozdělení zisku,
d) právo vyjadřovat se k návrhu úhrady ztráty družstva,
e) upozornit představenstvo na zjištěné nedostatky a požadovat nápravu,
f) vyžadovat od představenstva informace o hospodaření družstva.
3. V rámci usnadnění kontrolní činnosti k prospěchu družstva je představenstvo družstva
povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které
mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
Jednotlivými úkony může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří pak
mají právo žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise ve věci, která jim byla
svěřena. Pověření se udělí usnesením kontrolní komise a členovi, popřípadě členům, se o
tom vydá písemné potvrzení.
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Článek 28.
Schůze kontrolní komise
1. Ze svých členů si zvolí kontrolní komise předsedu, který svolává schůze komise a řídí její
činnost.
2. Kontrolní komise je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
3. O každé schůzi kontrolní komise se pořizuje zápis, jehož přílohou je prezenční listina,
podstatné body programu jednání včetně usnesení, které se kontroluje jako první bod
programu schůze příští. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápis musí mít
stejné náležitosti, jaké jsou předepsány pro zápis členské schůze.
4. Hlasování v kontrolní komisi:
a) každému členu kontrolní komise náleží jeden hlas,
b) hlasuje se veřejně, aklamací,
c) kontrolní komise se může rozhodnout, že v konkrétním případě bude hlasovat
tajně,
d) rozhoduje nadpoloviční většina hlasů všech členů kontrolní komise.

Článek 29.
Předseda a místopředseda družstva
1. Předseda a místopředseda družstva jsou voleni a odvoláváni členy představenstva.
2. Předseda družstva:
a) organizuje a řídí jednání představenstva,
b) zastupuje družstvo navenek.
3. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti
4. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná písemná forma, musí
písemnost podepsat předseda nebo místopředseda nebo 2 členové představenstva.

Článek 30.
Zánik členství a odstoupení z funkce ve volených orgánech
1. Členství v představenstvu nebo kontrolní komisi zaniká:
a) uplynutím volebního období,
b) odvoláním členskou schůzí,
c) úmrtím,
d) odstoupením z funkce.
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Díl V. – Zrušení a zánik družstva
Článek 31.
Způsob zrušení družstva
1. Družstvo lze zrušit usnesením členské schůze, která může rozhodnout:
a) o zrušení družstva s následnou likvidací,
b) o sloučení družstva s jiným družstvem.
c) o splynutí družstva s jiným družstvem,
d) o rozdělení družstva na dvě nebo více družstev,
e) družstvo může změnit svou právní formu na obchodní společnost bez zániku
družstva.
2. Dále lze družstvo zrušit:
a) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkurzu
proto, že majetek je zcela nepostačující.
b) rozhodnutím soudu.
3. Usnesení členské schůze o zrušení, sloučení, splynutí, přeměně nebo rozdělení družstva
musí být ověřeno notářským zápisem.

Díl VI. – Závěrečná ustanovení
Článek 32.
Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

Díl VII. – Účinnost stanov
Článek 33.
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí, tj. dnem 13.6.2014.
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