Příloha č. 1 Usnesení o změně stanov

Dosavadní znění článků 1 až 20 se nahrazuje následujícím novým zněním
článků 1-20:
Čl. I
Firma, sídlo družstva
1. Firma: Družstvo BRAMKO CZ
2. Sídlem družstva jsou: Semice č.p. 43, PSČ 289 17

Čl. II
Právní postavení družstva
1. Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) společenstvím neuzavřeného počtu osob
založené za účelem podnikání.
2. Družstvo bylo založeno z podnětu producentů ovoce a zeleniny nebo těchto produktů
určených pouze ke zpracování, a to pro odvětví ovoce a zelenina.
3. Družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména ustanoveními ZOK,
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), a těmito
stanovami.
4. Družstvo je právnickou osobou, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým
majetkem.
5. Členové neručí za závazky družstva. Uhrazovací povinnost člena družstva je upravena
v článku XVI odst. 5 a 6 těchto stanov.
6. Stanovy družstva obsahují též ustanovení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, Nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne
7. 6. 2011 ve znění Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 499/2014 ze dne
11. 3. 2014, dále Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. 3.
2017, Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. 3. 2017, a nařízení vlády
č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem
a zeleninou, a to zejména (nikoliv však výlučně) v souvislosti s ustanoveními týkajícími
se (nadnárodní) organizace producentů.
7. Družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. Informační deska je přístupná
každý pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům družstva.

Čl. III
Předmět podnikání družstva
1. Předmětem podnikání družstva je:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona,
v oborech činnosti:
a. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a
myslivost,
b. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků,
c. Zprostředkování obchodu a služeb,
d. Velkoobchod a maloobchod,
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e. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
f. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti
v dopravě, a
g. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií,
zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
b) 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; – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
c) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
2. Družstvo ve smyslu čl. 152 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1308/2013, v platném znění provádí následující společné činnosti:
a) zpracování, balení, označování nebo propagace,
b) distribuce, včetně pomocí společných prodejních platforem nebo společné přepravy,
c) organizace kontroly jakosti,
d) využívání zařízení nebo skladovacích kapacit,
a částečně také
e) společné nakládání s odpady přímo souvisejícími s produkcí a společné pořizování
vstupů.
3. Cíle družstva jsou zejména:
a) zajištění plánování produkce a její přizpůsobení poptávce, zejména pokud jde o jakost
a množství,
b) soustředění nabídky a uvádění produktů vyprodukovaných jeho členy na trh, mimo
jiné i prostřednictvím přímého prodeje; a
c) podpora a poskytování technické pomoci pro používání pěstitelských postupů
a technologií produkce šetrných k životnímu prostředí.

Čl. IV
Družstevní podíl a základní kapitál
1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl.
2. Je-li družstevní podíl ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společnými členy družstva
a podíl vůči družstvu spravuje správce společné věci, kterým může být jen jeden
ze spoluvlastníků.
3. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.

Čl. V
Vklady členů
1. Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským
vkladem. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí
100 000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých). Základní členský vklad je peněžitý
a přede dnem splnění vkladové povinnosti ke splacení základního členského vkladu
členství v družstvu nevznikne. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu
členovi vracet, a to ani zčásti, vyjma případu, že by došlo rozhodnutím členské schůze
za podmínek podle ZOK ke snížení základního členského vkladu.
2. Jednou z podmínek vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti
k základnímu členskému vkladu. Celá výše základního členského vkladu musí být
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4.
5.
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uhrazena, a to na bankovní účet družstva, nejpozději před rozhodnutím členské schůze
o přijetí za člena na základě přihlášky do družstva.
Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je možné jen tehdy, pokud tak
rozhodne členská schůze a pokud s tím souhlasí všichni členové družstva. Další
podmínky zvýšení základního členského vkladu upravuje ZOK.
Snížení základního členského vkladu je možné na základě rozhodnutí členské schůze,
přičemž musí být dodržen postup podle § 568 a násl. ZOK.
Člen družstva se může podílet na základním kapitálu jedním či více dalšími členskými
vklady. Výše dalšího členského vkladu může být pro jednotlivé členy různá. O převzetí
povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu.
Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje členská schůze. Minimální výše dalšího
členského vkladu činí 100 000 Kč (slovy: jedno-sto-tisíc korun českých). S dalším
členským vkladem nejsou spojena žádná práva při hlasování na členské schůzi.
Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě
o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část
vracet ani jinak vypořádávat.
Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
vkladů.

Čl. VI
Vznik členství v družstvu
1. Členy družstva mohou být právnické i fyzické osoby, za podmínek stanovených ZOK,
jinými právními předpisy (zejm. nařízením vlády č. 318/2008 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) a těmito stanovami, přičemž členy družstva mohou být jen:
a) osoby, jejichž předmětem podnikání je provozování zemědělské výroby na ploše polí,
sadů, nebo zelinářských ploch minimálně 1 ha nebo zabývající se skladováním,
úpravou a zpracováním ovoce a zeleniny, tj. producenti; anebo
b) osoby, jejichž předmět činnosti odpovídá požadavkům a cílům uvedeným v přímo
použitelném předpise Evropské unie (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
1308/2013 ze dne 17. prosince 2013) a zároveň se jedná o osoby, které (i) vyrábí
výrobky v rámci odvětví ovoce a zeleniny, nebo (ii) svým členstvím v organizaci
producentů slouží k plnění úkolů, které nejsou uvedeny v bodě (i), tj. neproducenti.
2. Subjekty výše uvedené mohou být členy družstva nebo členy v jiných kolektivních
podnicích, zabývající se odbytem zemědělských produktů, za splnění podmínek
uvedených v článku VIII odst. 3 písm. b) těchto stanov.
3. Součástí členství není pracovní vztah k družstvu.
4. Za trvání družstva vzniká členství rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena
na základě písemné členské přihlášky, jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle
ZOK a těchto stanov, a to dnem rozhodnutí o přijetí za člena nebo pozdějším dnem
uvedeným v rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena, nikoli však dříve, než bude
splněna vkladová povinnost k základnímu členskému vkladu.
5. Za trvání družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu
na jinou osobu, nebo převodem či přechodem nově vzniklých družstevních podílů, které
vznikly rozdělením dosavadního družstevního podílu, na jinou osobu. Ke vzniku členství
převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v případě, že nabyvatel
splňuje podmínky členství podle ZOK a těchto stanov.
6. Před vznikem členství musí být uchazeč seznámen se stanovami družstva. Družstevní
podíl může člen družstva převést na jiného člena družstva či jinou fyzickou nebo
právnickou osobu, která splňuje podmínky členství, a to pouze s předchozím souhlasem
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představenstva. Dohoda o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu. Proti
zamítavému rozhodnutí představenstva je možné odvolání k členské schůzi. Právní účinky
převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy
o převodu družstevního podílu v družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž
účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření
takové smlouvy.
7. Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku za člena družstva obsahující alespoň firmu
družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, vymezení jeho členského
vkladu.
8. Členská schůze rozhodne o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky zpravidla
na své nejbližší schůzi. Členovi se toto rozhodnutí předává buď osobně proti podpisu,
nebo zasílá poštou na adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí za člena se
písemnou formou doručuje uchazeči o členství poštou, není-li předáno osobně proti
podpisu. V případě zamítnutí přijetí přihlášky uchazeče o členství, je družstvo povinno
vrátit již zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, a to do třiceti (30) dnů ode
dne, kdy rozhodnutí o zamítnutí přijetí uchazeče za člena do družstva bylo učiněno.
9. Družstvo vede seznam všech svých členů podle ZOK a těchto stanov. Do seznamu členů
se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo člena, s výslovným uvedením adresy pro
doručování členovi, pokud je tato odlišná od adresy bydliště/sídla člena, den a způsob
vzniku a zániku členství v družstvu, výše členského vkladu (základního a dalšího)
a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu).

Čl. VII
Zánik členství v družstvu
1. Členství zaniká způsoby uvedenými v ZOK, tj. zejména písemnou dohodou, vystoupením
člena, vyloučením člena, smrtí člena, okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení
konkursu na majetek člena, zánikem právnické osoby (která je členem družstva),
převodem a přechodem družstevního podílu, okamžikem, kdy nastávají účinky schválení
oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se
zpeněžením majetkové podstaty člena nebo doručením vyrozumění o neúspěšné
opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci.
2. Písemnou dohodou zaniká členství dnem, který je v ní uveden. Dohoda se uzavírá mezi
družstvem a členem družstva.
3. Vystoupením zaniká členství uplynutím výpovědní doby v délce tří (3) měsíců, která
počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo
družstvu doručeno oznámení o vystoupení příslušného člena z družstva. Oznámení
o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.
4. Člen družstva může být z družstva vyloučen, jestliže člen závažným způsobem nebo
opakovaně porušil své členské povinnosti, nebo přestal splňovat podmínky pro členství
v družstvu podle zákona a těchto stanov, nebo z jiných důležitých důvodů uvedených
v těchto stanovách. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení
výstrahy rozhoduje představenstvo.
5. Za závažné porušení se považuje zejména porušení povinností uvedených v článku VIII
odst. 2 písm. f) a písm. h), článku VIII odst. 3 a článku VIII odst. 10 těchto stanov.
6. O vyloučení rozhoduje členská schůze družstva. O vyloučení nelze rozhodnout později
než ve lhůtě šesti (6) měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení,
nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal.
7. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden
a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností
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dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení ZOK nebo stanov,
které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná
výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze.
Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho
právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě
třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí mít
písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi.
8. Proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky
k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí
o vyloučení, jinak toto právo zaniká; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.
Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě
tří (3) měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí
o vyloučení za neplatné, jinak toto právo zaniká.

Čl. VIII
Práva a povinnosti členů
1. Člen družstva má práva a povinnosti stanovené ZOK a těmito stanovami, přičemž podle
povahy věci právům členů odpovídají povinnosti družstva a povinnostem členů odpovídají
práva družstva. Člen má zejména tato základní práva:
a) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, podílet se na činnosti družstva podle
těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva;
b) volit a být volen do orgánů družstva nebo orgánem družstva, splňuje-li podmínky
stanovené zákonem a dále určené těmito stanovami, nebrání-li tomu překážky
stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí podle ZOK a těchto
stanov;
c) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich
vyřízení;
d) seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce
na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti
a výsledkům hospodaření družstva;
e) získávat výnosy z prodeje zboží jím dodaného družstvu a podílet se na zisku a jiných
vlastních zdrojích družstva podle pravidel určených stanovami a členskou schůzí
družstva, které vylučuje jakoukoliv diskriminaci svých členů;
f) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje podle stanov družstva a usnesení
členské schůze;
g) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze družstva;
h) převést družstevní podíl v souladu s těmito stanovami;
i) vystoupit z družstva dle podmínek uvedených v článku VII těchto stanov;
j) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou
soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva;
k) podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze,
pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva; tato práva mohou
být uplatněna vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ZOK, NOZ a těchto stanov;
l) uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů podle ZOK a těchto stanov;
m) domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění
jejich povinnosti plynoucí z dohody, a to postupem a způsobem podle zákona;
n) obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze, členská schůze může
případně určit povinnost členů hradit účelně vynaložené náklady spojené s pořízením
kopie zápisu;
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o) při zániku členství v družstvu na vypořádací podíl.
2. Člen má tyto základní povinnosti:
a) dodržovat povinnosti člena stanovené právními předpisy, stanovami a dodržovat
usnesení orgánů družstva;
b) splatit řádně a včas vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit
vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách
podle smlouvy o dalším členském vkladu;
c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů
evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost
nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti
spojené s členstvím v družstvu;
d) podílet se na činnosti družstva ve formách a za podmínek určených stanovami
družstva a usnesení členské schůze;
e) aktivně a iniciativně se podílet na plnění úkolů družstva a na jeho rozvoji;
f) prodávat prostřednictvím družstva nejméně 90 % své produkce nebo produktů, pokud
členská schůze nerozhodne jinak;
g) plnit svou povinnost z uhrazovací povinnosti podle usnesení členské schůze přijatého
v souladu s těmito stanovami;
h) zachovávat dobré jméno družstva.
3. Člen má tyto další povinnosti vyplývající zejména z Článku 153 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, Nařízení Komise (EU) č. 543/2011, ve znění
Nařízení Komise (EU) č. 499/2014, Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2017/891, v platném znění a Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/892, v platném
znění:
a) uplatňovat pravidla přijatá družstvem (dále také „organizací producentů“) ohledně
podávání zpráv o produkci, produkce samotné, uvádění produktů na trh a ochrany
životního prostředí;
b) být členem pouze jedné organizace producentů, pokud jde o určitý produkt jeho
podniku;
c) prodávat svou veškerou dotyčnou produkci prostřednictvím organizace producentů
(s výjimkou uvedenou výše v článku VIII odst. 2. písm. f) těchto stanov);
d) poskytovat údaje požadované organizací producentů ke statistickým účelům, zejména
pokud jde o pěstitelské plochy, sklizená množství, výnosy a přímé prodeje;
e) platit finanční příspěvky stanovené ve stanovách pro potřebu zřízení a doplňování
provozního fondu stanoveného v Článku 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1308/2013.
4. Členská schůze může rozšířit práva a povinnosti členů podle potřeb družstva. Rozšíření
však nesmí být v rozporu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami a musí
být stejné pro všechny členy družstva.
5. Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a naproti
tomu má družstvo právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu.
6. Členská schůze může též rozhodnout o stanovení bližších postupů pro stanovení, přijetí
a změnu pravidel uvedených výše v článku VIII odst. 3. těchto stanov.
7. Členská schůze může též rozhodnout o zřízení provozního fondu ve smyslu Článku 32
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013. Tento fond je financován:
a) z finančních příspěvků členů nebo samotné organizace producentů; b) z finanční
podpory Unie, kterou lze organizacím producentů poskytnout, pokud předkládají, spravují
a provádějí některý operační program nebo částečný operační program (a to v souladu
s podmínkami stanovenými v aktech v přenesené pravomoci přijatých Evropskou komisí,
např. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891). Provozní fondy se
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používají pouze k financování operačních programů, které byly předloženy členským
státům a jimi schváleny.
8. Členská schůze může též rozhodnout, resp. předepsat další členské příspěvky nezbytné
k financování organizace producentů (družstva).
9. V případě prodlení člena družstva s úhradou jakékoliv částky (např. členského vkladu,
finančního příspěvku do provozního fondu či jiného finančního příspěvku předepsaného
členskou schůzí) vůči organizaci producentů (družstvu) je tento člen povinen uhradit vedle
jistiny i zákonný úrok z prodlení (od prvního dne prodlení do zaplacení).
10. Minimální doba členství člena organizace producentů je jeden (1) rok.
11. Další vzájemná práva a povinnosti člena a družstva jsou upravena příslušnými
ustanoveními těchto stanov a právními předpisy.
12. Ve smyslu § 607 ZOK se umožňuje rozdělení družstevního podílu, a to se souhlasem
představenstva.
13. Převod, přechod, rozdělení a splynutí družstevního podílu se řídí příslušnými
ustanoveními ZOK, pokud tyto stanovy nestanoví jinak.

Čl. IX
Vypořádací podíl při zániku členství
1. Při zániku členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na vypořádací podíl. Vylučuje
se úprava dle § 623 a § 624 ZOK.
2. Vypořádací podíl je roven výši základního členského vkladu a je splatný do dvou (2) let
od zániku členství v družstvu na bankovní účet, který bývalý člen družstva sdělí družstvu.
3. Dědic, který se nestal členem družstva, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství
zaniklo.
4. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích.

Čl. X
Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo a
c) kontrolní komise.
2. Do orgánů družstva mohou být voleni a členy těchto orgánů mohou být pouze členové
družstva. Každý člen voleného orgánu má při hlasování v tomto orgánu jeden (1) hlas.
Výkon funkce člena voleného orgánu je výkonem osobní povahy.
3. Členem voleného orgánu může být fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti (18) let,
která je svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž
nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona
o živnostenském podnikání. Členem voleného orgánu družstva nemůže být ten, kdo
nesplňuje podmínky stanovené v ustanoveních o orgánech právnické osoby v NOZ
a v ZOK. Pokud je členem družstva právnická osoba, může být tato právnická osoba
zvolena za člena voleného orgánu družstva. Je-li členem voleného orgánu družstva
právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje
požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena
voleného orgánu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak tuto právnickou osobu – člena
voleného orgánu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Člen, který má být volen do orgánu družstva, je povinen družstvo informovat, zda ohledně
jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních
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třech letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem
z výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace či zda u něho nenastala
jiná skutečnost, která by byla překážkou provozování živnosti.
5. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat
s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými
znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně
předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu družstva, a přitom jedná
s nezbytnou loajalitou. V ostatním v této záležitosti platí ustanovení ZOK o pravidlech
jednání členů orgánů obchodní korporace (§ 51 až § 53 ZOK).
6. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Člen družstva
může být volen za člena voleného orgánu opětovně.
7. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit písemným odstoupením
doručeným družstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl
projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez
zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení
družstvu doručeno, přičemž dále platí, že výkon funkce končí nejpozději 3 měsíce od
doručení odstoupení družstvu.
8. O průběhu jednání každého orgánu pořizuje ten, kdo jednání orgánu družstva svolal,
zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá
usnesení, výsledky hlasování a případné námitky členů k přijatým usnesením. Nedílnou
součástí originálu zápisu je pozvánka na schůzi orgánu, prezenční listina a další podklady,
které byly předloženy k projednávaným záležitostem.
9. Zanikne-li funkce člena voleného orgánu v průběhu funkčního období, je tento bývalý
člen orgánu povinen předat funkci k rukám předsedy či místopředsedy či jiného
pověřeného člena orgánu. Zejména je povinen předat všechny písemnosti družstva, které
měl ve své dispozici a informace o nevyřízených záležitostech, které jako člen orgánu
vyřizoval, spolu s dalšími informacemi týkajícími se výkonu jeho funkce nezbytnými
pro plynulou činnost voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti.
Předání funkce se uskutečňuje písemným protokolem podepsaným předávajícím
a přejímajícím.
10. Práva a povinnosti mezi družstvem a členem jeho voleného orgánu se řídí přiměřeně
ustanoveními NOZ o příkazu, neplyne-li něco jiného ze smlouvy o výkonu funkce, pokud
byla mezi družstvem a členem voleného orgánu uzavřena, nebo nevyplývá-li ze ZOK něco
jiného.
11. Pokud není zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak, pro platnost usnesení
členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
Pro platnost usnesení volených orgánů družstva je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny
všech členů orgánu (každý člen má jeden (1) hlas).
12. Funkční období členů volených orgánů družstva je pět (5) let.
13. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost,
jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí
právnická osoba, která je zmocnila.
14. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
15. O jednáních a přijatých usneseních orgánů družstva se pořizuje zápis, který podepisuje
zapisovatel s předsedajícím jednání orgánu družstva.

Čl. XI
Členská schůze
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1. Členská schůze jako nejvyšší orgán družstva se schází nejméně jednou za každé účetní
období a dále v případech uvedených v tomto článku stanov. Členská schůze, na které se
má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do šesti (6) měsíců
po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
2. Členská schůze
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise a určuje výši odměny
představenstva a kontrolní komise
c) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, a v případech
stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku,
d) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK a její změnu a zrušení,
e) schvaluje poskytnutí finanční asistence podle § 608 ZOK,
f) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
g) rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradě ztráty v souladu
s § 750 ZOK,
h) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
i) rozhoduje o použití rezervního (nedělitelného) fondu, pokud byl zřízen,
j) rozhoduje o zřízení, zrušení a způsobu použití dalších fondů družstva,
k) rozhoduje o vydání dluhopisů;
l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva;
m) rozhoduje o přeměně družstva, za podmínek stanovených zvláštním zákonem,
n) schvaluje smlouvu o tiché společnosti a jiné smlouvy, jimiž se zakládá právo na podílu
na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva,
o) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
p) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
q) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r) schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na použití likvidačního
zůstatku,
s) schvaluje účetní a rozpočtová pravidla nezbytná pro fungování organizace;
t) rozhoduje o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách,
které ZOK ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná
o záležitosti svěřené v ZOK do působnosti představenstva nebo kontrolní komise. Jestliže
si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být
o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze
rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni
členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské
schůzi.
4. Svolavatel nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na informační desce družstva a současně ji zašle členům na
adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za
doručenou. Pozvánka
musí být na informační
desce uveřejněna až
do okamžiku konání členské schůze. Se souhlasem člena mu může být pozvánka zasílána
pouze elektronicky na adresu uvedenou v seznamu členů. Souhlas lze dát jakýmkoliv
způsobem, z něhož plyne tato vůle člena. Účetní závěrku zpřístupní představenstvo
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alespoň 15 dnů přede dnem konání členské schůze v sídle družstva nebo v jiném místě
určeném v pozvánce na členskou schůzi družstva.
5. Pozvánka na členskou schůzi obsahuje alespoň firmu a sídlo družstva, místo a dobu
zahájení členské schůze (místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co nejméně
omezovaly možnost člena se jí zúčastnit), označení, zda se svolává členská schůze nebo
náhradní členská schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit
s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy
k pozvánce. 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. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
7. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí,
že 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, anebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku
podle jiného právního předpisu, přičemž navrhne členské schůzi přijetí potřebných
opatření k nápravě.
8. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 10 % členů
družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.
9. Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK, nebo
v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové
představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo
podle ZOK nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost
vznikla.
10. Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle
§ 639 odst. 3 ZOK představenstvem tak, aby se konala do třiceti (30) dnů po doručení
žádosti, musí být členská schůze svolána osobami nebo orgánem podle § 640 ZOK.
11. Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle § 640 ZOK neučiní do deseti (10) dnů poté,
co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou schůzi
svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy,
kteří o svolání členské schůze požádali.
12. Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle
§ 639 odst. 3 ZOK usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní
členskou schůzi; to neplatí, pokud osoby podle § 639 odst. 3 ZOK vzaly svoji žádost zpět.
13. 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 přítomné na členské schůzi.
14. Záležitosti, které nebyly zařazeny v pozvánce do programu členské schůze, může členská
schůze projednat jedině v případě, že jsou přítomni všichni členové družstva a všichni tito
členové s projednáním souhlasí.
15. O průběhu členské schůze a o jejích usneseních, se pořizuje zápis, který podepisuje
předsedající a zvolený zapisovatel. Přílohu originálu zápisu tvoří mimo jiné prezenční
listina.
16. Členská schůze může schválit svůj jednací řád upravující podrobnosti svolávání a jednání,
nesmí se však odchýlit od zákona a těchto stanov.
17. Jednání členské schůze řídí předseda družstva nebo člen družstva pověřený členskou
schůzí.
18. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů
družstva majících nadpoloviční většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů
majících vyšší počet hlasů.
19. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden (1) hlas.
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20. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. 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 více
členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zastoupen zmocněncem
více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské
schůzi udělenu žádnou plnou moc.
21. K platnosti usnesení členské schůze o změně stanov se vyžaduje souhlas nejméně dvou
třetin hlasů přítomných členů. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo
v případech uvedených v § 660 ZOK. Dle § 11 nařízení vlády č. 318/2008 Sb. nemá člen
družstva – neproducent – právo spolurozhodovat o nakládání s finančními prostředky
provozního fondu.
22. Při hlasování o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o zrušení družstva se pro platnost
usnesení vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů všech členů družstva.
23. Připouští se rozhodování členské schůze per rollam (ve smyslu § 652 a násl. ZOK).
Družstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh
rozhodnutí.
24. Návrh rozhodnutí obsahuje:
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena určenou stanovami – patnáct (15) dnů; pro začátek
jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi,
c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
d) další údaje, určí-li tak stanovy.
25. Nedoručí-li člen osobě oprávněné svolat členskou schůzi ve lhůtě patnácti (15) dnů ode
dne, kdy byl členovi družstva návrh usnesení doručen, jeho souhlas s návrhem usnesení,
platí, že s návrhem nesouhlasí.
26. Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou
listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se
členům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření člena se uvede i
obsah návrhu rozhodnutí členské schůze, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření
musí být úředně ověřen..
27. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva.
28. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí družstvo nebo osoba
oprávněná svolat členskou schůzi způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro
svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Čl. XII
Představenstvo družstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za družstvo jedná představenstvo
navenek tak, že jedná každý člen představenstva samostatně. Je-li však pro právní jednání,
které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou (2)
členů představenstva. Členové představenstva písemné právní jednání, které činí jménem
družstva, podepisují tak, že k obchodní firmě družstva připojí své podpisy.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo v rámci své působnosti
řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou podle zákona nebo
podle těchto stanov v působnosti jiného orgánu družstva. Představenstvo plní usnesení
členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, zajišťuje řádné vedení účetnictví,
projednává výsledky hospodaření družstva, přijímá k tomu příslušná opatření a předkládá
je ke schválení členské schůzi, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku
a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení a užití zisku nebo jiných vlastních zdrojů
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nebo úhradu ztráty. Projednává návrhy a podněty kontrolní komise za účasti jejího
nástupce.
3. Představenstvo má tři (3) členy, jejichž funkční období činí pět (5) let. Funkce člena
představenstva zanikne po uplynutí funkčního období. Funkční období končí všem členům
představenstva stejně, včetně těch členů představenstva, kteří byli zvoleni v doplňovací
volbě v průběhu funkčního období. Členy představenstva volí a odvolává členská schůze.
Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva.
4. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva a organizuje a řídí běžnou činnost
družstva.
5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva
má jeden hlas, přičemž ustanovení ZOK o rozhodujícím hlasu předsedy v případě rovnosti
hlasů se nepoužije. Představenstvo hlasuje veřejně.
6. Představenstvo se schází podle potřeby. Je povinno se sejít z podnětu kontrolní komise
do deseti (10) dnů od doručení tohoto podnětu k projednání nedostatků, k jejichž nápravě
nedošlo na výzvu kontrolní komise uvedenou ve zprávě o výsledu provedené kontroly
předané představenstvu, a to ani po opakované výzvě, v níž byla uvedena lhůta pro podání
informace o nápravě těchto nedostatků.
7. Usnesení představenstva lze rovněž přijmout hlasováním uskutečněným i mimo zasedání
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud ustavující schůze
představenstva schválila pravidla pro takové rozhodování. Tento způsob rozhodování lze
v každém jednotlivém případě použít jedině v případě, že s ním projeví písemně nebo
s využitím technických prostředků souhlas všichni členové představenstva.
8. Za svou činnost odpovídá představenstvo členské schůzi.
9. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže
z rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného.
10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce v průběhu funkčního období nastupuje na jeho místo náhradník
člena představenstva, byl-li zvolen, a to v pořadí určeném při zvolení těchto náhradníků.
Nejsou-li zvolení náhradníci, může představenstvo v případě, že počet jejich členů
nepoklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy představenstva (kooptovat) do příští
členské schůze. Zvolený náhradník nebo kooptovaný člen představenstva, který nastoupil
na uvolněné místo člena představenstva, má všechna práva a povinnosti řádně zvoleného
člena představenstva. Nelze-li uplatnit postup podle věty první, zvolí nejbližší členská
schůze nového člena představenstva.
11. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo.
Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím
jí určeného člena.

Čl. XIII
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Je oprávněna kontrolovat veškerou
činnost družstva a projednávat stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi
a je nezávislá na ostatních orgánech družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní
komise představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
2. Kontrolní komise má tři (3) členy, jejichž funkční období činí pět (5) let. členy kontrolní
komise volí a odvolává členská schůze. Kontrolní komise volí ze svých členů svého
předsedu.
3. Předseda svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise.
4. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
12

5. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva jakékoliv informace
a doklady hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu
oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky
v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.
6. Kontrolní komise se schází dle potřeby. Vyjadřuje se písemně k řádné účetní závěrce
a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí
o uhrazovací povinnosti členů.
7. Jednání kontrolní komise svolává předseda kontrolní komise (dle potřeb družstva či
na základě návrhu kteréhokoli člena kontrolní komise). Před zvolením předsedy kontrolní
komise svolává kontrolní komisi kterýkoli její člen.
8. Předseda kontrolní komise nebo jiný člen pověřený k tomu usnesením kontrolní komise,
má právo účastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva,
zřízeného dle stanov.
9. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení
před soudy a jinými orgány, je-li vedeno řízení proti členovi představenstva v případě
podle ZOK.
10. Usnesení kontrolní komise lze rovněž přijmout hlasováním uskutečněným i mimo
zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud ustavující
schůze kontrolní komise schválila pravidla pro takové rozhodování. Tento způsob
rozhodování lze v každém jednotlivém případě použít jedině v případě, že s ním projeví
písemně nebo s využitím technických prostředků souhlas všichni členové kontrolní
komise.
11. V případě smrti člena kontrolní komise, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného
ukončení jeho funkce v průběhu funkčního období nastupuje na jeho místo náhradník
člena kontrolní komise, byl-li zvolen, a to v pořadí určeném při zvolení těchto náhradníků.
Nejsou-li zvolení náhradníci, může kontrolní komise v případě, že počet jejich členů
nepoklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy kontrolní komise (kooptovat) do příští
členské schůze. Zvolený náhradník nebo kooptovaný člen kontrolní komise, který
nastoupil na uvolněné místo člena kontrolní komise, má všechna práva a povinnosti řádně
zvoleného člena kontrolní komise. Nelze-li uplatnit postup podle věty první, zvolí
nejbližší členská schůze nového člena kontrolní komise.

Čl. XIV
Zákaz konkurenční činnosti
1. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen, který má být
volen za člena představenstva, je povinen o skutečnostech uvedených v tomto odstavci
předem informovat členskou schůzi.
2. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. Nesmí být členem
statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osobou
v obdobném postavení; to neplatí, jedná-li se o koncern, společenství vlastníků jednotek
nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. Člen, který má být volen za člena
představenstva, je povinen o skutečnostech uvedených v tomto odstavci předem
informovat členskou schůzi. Pokud je i po této informaci zvolen, má se za to, že uvedené
činnosti nemá zakázány. Platí to obdobně i v případě, že některou z uvedených činností
začne člen představenstva vykonávat v průběhu výkonu funkce člena představenstva,
písemně oznámí tuto okolnost představenstvu a členská schůze do jednoho měsíce
od tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva.
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3. Pro členy kontrolní komise neplatí ustanovení ZOK o zákazu konkurence členů voleného
orgánu. Výslovně je tak vyloučena aplikace § 710 odst. 1, 2 a 3 ZOK,
a to dle § 722 odst. 1 ZOK.
4. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. Člen, který má být
volen za člena kontrolní komise, je povinen o skutečnostech uvedených v tomto odstavci
předem informovat členskou schůzi.

Čl. XV
Řádná účetní uzávěrka a výroční zpráva o hospodaření
1. Družstvo je povinno sestavit každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s ní navrhne
představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku nebo jiných vlastních zdrojů, případně
úhrady ztráty.
2. Představenstvo zabezpečí za každý rok vypracování roční zprávy o hospodaření družstva,
která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího
podnikání. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s řádnou závěrkou
k projednání členské schůzi.

Čl. XVI
Způsob použití zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty družstva
1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhradě případné ztráty rozhoduje členská
schůze.
2. Na určení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, který se mají rozdělit mezi členy, se usnáší
členská schůze při projednání řádné účetní závěrky.
3. Členové družstva mají právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích družstva.
4. Zisk či ztráta za každý hospodářský rok se rozpočítává na jednotlivé členy družstva podle
podílu tržeb za dodané ovoce a zeleninu na celkových tržbách družstva. Členská schůze se
usnáší na podílu zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který se členům rozdělí.
5. Nestačí-li k úhradě ztráty družstva, vykázané v řádné účetní závěrce, prostředky
rezervního fondu, může členská schůze uložit, že členové jsou povinni přispět k úhradě
ztráty. Uhrazovací povinnost člena je omezena 3 % tržeb člena z dodané zeleniny a ovoce
družstvu v roce, ve kterém ztráta vznikla. Uhrazovací povinnost nemůže přesáhnout
trojnásobek základního členského vkladu. Uhrazovací povinnost lze uložit i opakovaně.
Další uhrazovací povinnost členovi nelze uložit, pokud celková výše uhrazovací
povinnosti člena za dobu trvání jeho členství v družstvu dosáhne trojnásobku základního
členského vkladu.
6. Uhrazovací povinnost může členská schůze uložit, jestliže:
a) ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou,
b) členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku,
c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní fondy a jiné
fondy, jsou-li podle usnesení členské schůze zřízeny a lze je podle pravidel
schválených členskou schůzí použít také k úhradě ztráty družstva, a
d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do jednoho (1)
roku ode dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností
vznikla.
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7. Uhrazovací povinnost může být členům uložena nejvýše v rozsahu skutečné výše ztráty
družstva za dané účetní období.

Čl. XVII
Tvorba a použití fondů družstva
1. Družstvo může na základě rozhodnutí členské schůze zřizovat fondy (např. nedělitelný
fond či provozní fond a další).
2. O použití takto zřízených fondů rozhoduje členská schůze.
3. Všichni členové družstva, kteří jsou producenty, mají možnost využívat provozní fond
a podílet se demokraticky na rozhodnutích o využívání provozního fondu družstva
a o finančních příspěvcích do provozního fondu dle Článku 25 odst. 2 Nařízení Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Čl. XVIII
Zrušení a likvidace družstva
1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších
důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská
schůze.
2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí mít formu veřejné listiny.
3. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní
nástupce. Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti
přeměny. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Členská schůze jmenuje likvidátora
družstva, který je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh
na jeho rozdělení. Tento projednává členská schůze.
4. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému
vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů
uspokojit zcela, uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně
podílu na likvidačním zůstatku zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního
zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem.
5. Družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku.

Čl. XIX
Vztah stanov a obecně platných právních předpisů
1. Družstvo se ve smyslu § 775 odst. 5 ZOK podřídilo zákonu o obchodních korporacích
(ZOK) jako celku.
2. Pokud v těchto stanovách není určena zvláštní úprava, platí ustanovení obecně závazných
právních předpisů, zejména ZOK a NOZ.
3. Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním
předpisům, např. vlivem pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím
ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.
4. O změně stanov rozhoduje členská schůze. Předseda družstva je povinen do třiceti (30)
dnů od schválení změny stanov uvědomit o tom rejstříkový soud.

Čl. XX
Účinnost stanov
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Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a členů družstva ode dne nabytí
účinnosti těchto stanov. Účinnosti nabývají tyto stanovy dnem rozhodnutí členské schůze
družstva o změně obsahu stanov nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí členské
schůze o změně stanov.
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