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S T A N O V Y 

COOP Plzeň, družstva  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 
čl. 1 

Základní ustanovení 

1. Tyto stanovy jsou podle § 3 zákona 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 

společenskou smlouvou. Kde se v těchto stanovách používá pojem zákon o obchodních korporacích, 

rozumí se jím zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK). 

2. Družstvo je v souladu se ZOK obchodní korporací.  

3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory 

svých členů a za účelem podnikání.  

4. Firma družstva: COOP Plzeň, družstvo  

5. Sídlo družstva: Plzeň, Poděbradova 1389/31, PSČ 301 00 

6. Právní forma: družstvo.  

7. Družstvo je právnickou osobou a je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Plzni pod oddílem DrXXVI vložka 217. 

8. IČ: 00031976 

9. Předmět podnikání: 

a) hostinská činnost, 

b) pekařství, cukrářství, 

c) vodoinstalatérství, 

d) 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, 
e) zámečnictví, nástrojářství, 

f) řeznictví a uzenářství, 

g) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

h) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, (nejsou 

zapisované v obchodním rejstříku). 

10. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná a činí 100 Kč.  

11. Způsob a lhůtu zaplacení základního členského vkladu přistupujícím členem, svolání členské schůze 

a pravidla jejího rozhodování, počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich 

funkčního období, podmínky vzniku členství a práva a povinnosti člena družstva a družstva upravují 

dále uvedená ustanovení těchto stanov.  

12. Členové družstva neručí za závazky družstva. 

13. Družstvo je členem Svazu českých a moravských spotřebních družstev, COOP Centra družstva a 

může být členem i dalších organizací na základě rozhodnutí představenstva. 

14. Družstvo je povinno navrhnout rejstříkovému soudu změnu zápisu zákonem stanoveným způsobem a 

v zákonem stanovených lhůtách. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze 

schválila, ledaže vyplyne z usnesení členské schůze, že nabývají účinnosti později.  

15. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo družstva vyhotoví úplné 

znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti 

dozví. 

      16. Úplné znění stanov je dostupné pro každého člena družstva ve veřejném rejstříku (obchodní rejstřík),  

             na webových stránkách družstva a v sídle družstva. Pokud by i přesto člen družstva požadoval od  

             družstva vyhotovení kopie stanov, je povinen za tuto kopii zaplatit částku 100,-Kč jako odůvodněné  

             náklady spojené s pořízením výtisku. 
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čl. 2 

Informační deska 

1. Družstvo má ve svém sídle informační desku. Tato deska je přístupná každý pracovní den v běžnou 

pracovní dobu všem členům. 

2. Družstvo má informační desku i na svých internetových stránkách.  

čl. 3 

Vklady 

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

2. Výše základního členského vkladu je pro všechny člena družstva stejná.  

3. Člen se podílí na základním kapitálu jedním dalším členským vkladem. Výše takového vkladu může 

být pro jednotlivé členy různá.  

4. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.  

5. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo  

ke snížení základního členského vkladu. 

 

čl. 4 

Zvýšení základního členského vkladu 

1. Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné pouze jednou za 3 roky a nejvýše  

na trojnásobek stávající výše.  

2. Mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu 

doplatkem člena a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu musí uplynout lhůta 

alespoň 90 dnů.  

3. Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům 

z vlastních zdrojů družstva. To je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě. níž členská 

schůze o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.  

4. Ke zvýšení základního členského vkladu nelze použít rezervní fond, jiné fondy, které jsou vytvořeny 

k jiným účelům než ke zvýšení základního členského vkladu, ani vlastní zdroje, které jsou účelově 

vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit. 

5. Zvýšení základního kapitálu nesmí být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi vlastním kapitálem a součtem 

dosavadního základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel 

není družstvo oprávněno měnit.  

 

čl. 5 

Snížení základního členského vkladu  

1. O snížení základního členského vkladu rozhoduje členská schůze na návrh představenstva družstva. 

2. Představenstvo zveřejní rozhodnutí členské schůze o snížení základního členského vkladu a jeho výši 

do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů. 

3. Povinnosti a postup vůči věřitelům družstva upravuje ZOK.  

 

čl. 6 

Další členský vklad   

1. Další členský vklad schvaluje představenstvo. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu 

uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu. 

Minimální výše dalšího členského vkladu činí 1 000 Kč.  

2. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě o dalším 

členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad, ani jeho část vracet, ani jinak 

vypořádávat.  

 

čl. 7 

Nepeněžitý vklad 

Nepeněžitý vklad nelze vkládat.  
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II. 

Členství v družstvu 

čl. 8 

Obecné podmínky členství   

1. Členství v družstvu je dobrovolné a je založeno na existenci pouze jediného členství. Členská práva a 

povinnosti jsou neoddělitelná od členství a jejich převod nebo přechod bez členství je nepřípustný. 

Ve smyslu ZOK družstvo používá namísto pojmu členská práva a povinnosti pojem družstevní podíl. 

2. Užívají-li jiné právní předpisy pojem „členský podíl“, rozumí se tím podle povahy věci „družstevní 

podíl“ nebo „členský vklad“. Užívají-li jiné právní předpisy pojem „převod členských práv a 

povinností“ nebo „převod členství“, rozumí se tím „převod družstevního podílu“. Užívají-li jiné 

právní předpisy pojem „přechod členských práv a povinností“ nebo „přechod členství“ anebo 

„přechod členského podílu“, rozumí se tím „přechod družstevního podílu“.  

3. Členem družstva může být každá fyzická nebo právnická osoba, která se zaváže k aktivní účasti  

na činnosti družstva a dodržování jeho stanov a splňuje další podmínky členství podle těchto stanov. 

4. Fyzická osoba se může stát členem družstva za podmínky plné způsobilosti k právním úkonům a 

bezúhonnosti ve smyslu ZOK. 

5. Fyzickou osobou se rozumí i cizí státní příslušník nebo občan ČR, který nemá trvalé bydliště na 

území ČR.  

 

čl. 9 

Práva a povinnosti členů – základní ustanovení 

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména: 

a) volit a být volen do orgánů družstva. Je-li členem právnická osoba, může být do orgánů 

družstva volen pouze zástupce právnické osoby, 

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, 

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. 

2. Člen je zejména povinen: 

a) dodržovat stanovy, 

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva, 

c) chránit majetek družstva, 

d) údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu, 

e) oznámit  družstvu každou změnu, která souvisí s evidencí členství v družstvu, a to  

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy událost nastala.  

3. U členů – právnických osob mohou být v samostatné smlouvě vymezena členská práva a povinnosti 

odlišně. 

 

čl. 10 

Vznik členství 

1. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo 

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

2. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy 

obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho 

družstevního podílu.  

3. Členský vklad dle čl. 3, odst. 4 a zápisné ve výši 50 Kč musí být zaplaceno před projednáním 

přihlášky v představenstvu. Není-li přihláška kladně vyřízena, přijaté částky se vrací. 

4. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo.  

5. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.  

6. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 

 

čl. 11 

Seznam členů 

1. Družstvo vede seznam členů celého družstva. 

2. Do seznamu se zapisuje: 

a) jméno a bydliště, nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, 
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b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, 

c) výše základního členského vkladu, dalšího členského vkladu a rozsah splnění vkladové 

povinnosti k členskému vkladu.  

3. Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného 

odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti  

bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 

4. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a 

obsahu jeho zápisu v seznamu. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát  

za rok, uhradí družstvu 100 Kč jako odůvodněné náklady s tím spojené.  

5. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům 

družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, jichž se údaje 

týkají.  

6. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 

členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.  

7. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní 

zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena 

musí být úředně ověřen.  

8. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného 

odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se 

zápis týká a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze 

za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování 

údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů.  

 

čl. 12 

Členská žaloba 

1. Vznikne-li porušením péče řádného hospodáře družstvu újma, může ji družstvo vypořádat podle 

smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas členské schůze 

přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.   

2. Každý člen je oprávněn domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo 

splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle odst. 1; to platí obdobně pro následný 

výkon rozhodnutí.   

3. Člen nemá právo domáhat se náhrady újmy podle odst. 2, bylo-li o ní rozhodnuto podle odst.1.   

4. Před uplatněním práva podle odst. 2 proti členovi představenstva informuje člen kontrolní komisi. 

Směřuje-li uplatnění práva proti členovi jiného orgánu družstva, informuje o této skutečnosti 

představenstvo.  

5. Informovaný orgán uplatní právo na náhradu újmy bez zbytečného odkladu po doručení informace 

podle odst. 4, jinak může člen toto právo uplatnit podle odst. 2 za družstvo sám.  

 

 

čl. 13 

Podíl člena na zisku 

1. Členové mají za dále stanovených podmínek právo na podíl na zisku.  

2. Pro všechny členy představenstva a kontrolní komise je podíl na zisku desetinásobek podílu 

vypočteného dle bodu 3. 

3. Podíl člena na zisku určeného k rozdělení mezi členy se určí v poměru jeho splněné vkladové 

povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva; u člena, jehož členství 

v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí.  

 

čl. 14 

Povinnost člena přispět na úhradu ztráty družstva 

1. Členská schůze může uložit členům družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen 

uhrazovací povinnost). 

2. Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše 

ztráty družstva. 
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3. Rozdíl mezi částkou, v jaké člen splnil uhrazovací povinnost a částkou, která měla být zaplacena 

podle odst. 2, se vrátí do 3 měsíců ode dne, kdy byla tato skutečnost zjištěna. 

4. Uhrazovací povinnost se určuje pro jednotlivé členy ve stejné výši a nesmí být vyšší. než kolik 

představuje trojnásobek základního členského vkladu. 

5. Pro všechny členy představenstva a kontrolní komise je uhrazovací povinnost desetinásobek 

základního členského vkladu. 

6. Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně. Dosáhne-li celková výše uhrazovací povinnosti člena 

za trvání jeho členství v družstvu limitu stanoveného v odst. 4, resp. 5, nelze již tomuto členovi další 

uhrazovací povinnost uložit. 

7. Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se  

na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.  

8. Úprava uhrazovací povinnosti nebo její změna je účinná až pro účetní období které následuje  

po účetním období, ve kterém byla uhrazovací povinnost ve stanovách změněna. 

9. Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém vznikla ztráta 

družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.  

10. Uhrazovací povinnost lze 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 a jiné fondy, které lze 

podle stanov k úhradě ztráty použít, 

d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do 1 roku ode dne 

skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. 

 

čl. 15 

Družstevní podíl 

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen 

může mít pouze 1 družstevní podíl.  

2. Vylučuje se, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví.  

 

čl. 16 

Převod družstevního podílu 

1. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle těchto stanov může stát členem 

družstva.  

2. Člen může podle těchto stanov převést svůj družstevní podíl na jiného člena a na osobu, která není 

členem. K převodu je zapotřebí souhlas představenstva, jenž nelze změnit ani odvolat.  

3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.  

4. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné dohody  

o převodu družstevního podílu, ledaže by dohoda určovala účinky později. Tytéž účinky jako 

doručení dohody má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové dohody. 

 

čl. 17 

Přechod družstevního podílu 

1. O přechodu družstevního podílu rozhoduje představenstvo. Družstevní podíl přechází na právního 

nástupce člena za podmínek stanovených těmito stanovami  

2. Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu 

vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak 

se k výpovědi nepřihlíží.  

3. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet  

na činnosti družstva.  

4. Podá-li dědic výpověď podle odst. 2, platí, že se členem družstva nestal.  

5. Dědění družstevního podílu je možné. Vznik členství v družstvu je však podmíněn souhlasem 

představenstva. Dědic se nestane členem, dokud není souhlas s jeho žádostí udělen.  

6. Souhlasí-li představenstvo se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva 

ode dne nabytí dědictví. 
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7. Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu 

požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. 

8. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního 

nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem 

družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.  

9. Má-li právnická osoba více právních nástupců, může dojít k přechodu rozděleného družstevního 

podílu na více než jednoho právního nástupce. Schválí-li představenstvo přechod družstevního podílu 

na více než jednoho právního nástupce, platí, že tím schválilo i rozdělení družstevního podílu.  

 

čl. 18 

Splynutí a rozdělení družstevních podílů 

1. Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly 

splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z družstevních 

podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob 

zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.  

2. Družstevní podíl lze rozdělit jen se souhlasem představenstva. Rozdělit jej nelze, pokud by 

v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele 

družstevního podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu. 

 

čl. 19 

Zánik členství 

Členství v družstvu zaniká: 

a) písemnou dohodou, 

b) vystoupením, 

c) vyloučením, 

d) převodem družstevního podílu, 

e) přechodem družstevního podílu, 

f) smrtí člena družstva, 

g) u členů družstva – právnických osob – jejich zánikem, 

h) z dalších důvodů daných ZOK (např. prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena),  

i) zánikem družstva bez právního nástupce. 

 

čl. 20 

Zánik členství na základě dohody 

1. Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, zaniká členství sjednaným dnem. 

2. Dohodu o ukončení členství uzavírají představenstvo a člen družstva v písemné formě. Jedno 

vyhotovení dohody o ukončení členství vydá družstvo členovi. 

 

čl. 21 

Zánik členství vystoupením člena 

1. Člen může z družstva vystoupit na základě oznámení představenstvu, jež musí mít písemnou formu. 

Tato podmínka je splněna doručením písemného oznámení na adresu sídla družstva. Členství zanikne 

uplynutím 3 měsíců. Lhůta začne běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení 

oznámení. Mezi dnem doručení oznámení o vystoupení a dnem zániku členství určeným v oznámení 

o vystoupení nesmí uplynout doba delší než 1 rok. Oznámení může člen vzít písemně zpět se 

souhlasem představenstva.  

2. Vystupuje-li člen z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov: 

a) změna stanov není pro vystupujícího člena účinná a vztah mezi členem a družstvem se řídí 

dosavadními stanovami, 

b) uvede důvod vystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení  

z důvodu nesouhlasu se změnou stanov, 
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c) doručí oznámení o vystoupení družstvu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské 

schůze o změně stanov přijato, jinak se k právu člena vystoupit z družstva z důvodu 

nesouhlasu se změnou stanov nepřihlíží, 

d) členství vystupujícího člena zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení  

o vystoupení doručeno družstvu.  

3. Postupem podle odstavce 2 může vystoupit z družstva každý člen, který na členské schůzi nehlasoval 

pro změnu stanov; tajné hlasování se zakazuje. 

 

čl. 22 

Zánik členství z důvodu vyloučení  

1. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. 

2. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. 

3. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena po předchozí písemné výstraze jestliže:  

a) závažným způsobem nebo opakovaně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské 

povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů 

uvedených dále v těchto stanovách, nedoplatil ve stanovené lhůtě základní členský vklad, 

nebo nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu, ke které se zavázal nebo 

nezaplatil ani ve lhůtě družstvem dodatečně určené svůj prokázaný dluh, 

b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, 

c) jeho pobyt se stane pro družstvo neznámý a tento stav trvá nejméně 1 rok nebo bez 

zbytečného odkladu družstvu neoznámil každou změnu, která souvisí s evidencí členství 

v družstvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy událost 

nastala, 

d) pokud použil údaje o členech družstva v rozporu s čl. 9 odst. 2, písm. d) těchto stanov. 

4. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod 

pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod nastal s výjimkou 

vylučovacího důvodu dle odst. 3 písm. c). 

5. Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 3, písm. b) předmětem šetření 

jiného orgánu, začíná lhůta šesti měsíců podle odst. 4 dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku 

tohoto šetření. 

6. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí mít písemnou formu a musí být doručeno členovi  

do vlastních rukou dle čl. 48 těchto stanov. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být 

uveden důvod podle odst. 3, který nelze dodatečně měnit a poučení o právech vylučovaného člena.  

Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení člena.  

7. Nesouhlasí-li člen družstva s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může ve lhůtě  

30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o vyloučení podat odůvodněné námitky k členské 

schůzi. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží. Odvolání má odkladný účinek. Členství 

vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo 

vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.  

8. Proti rozhodnutí členské schůze  

a) o zamítnutí námitek, nebo  

b) o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 

3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení  

za neplatné. 

9. Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního 

řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.  

10. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a 

potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem  

do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.  

11. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán 

družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena.  

12. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas  

do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení 
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vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve 

písemně požádala. 

13. Zrušit rozhodnutí o vyloučení lze i v případech, při kterých probíhá řízení o prohlášení neplatnosti 

vyloučení člena z družstva. 

14. Bylo-li rozhodnutí o vyloučení zrušeno nebo rozhodla-li členská schůze nebo soud, že námitky člena 

proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.  

 

 

čl. 23 

Podmínky výstrahy 

1. Použití vylučovacího důvodu podle těchto stanov je vázáno na podmínku, že představenstvo udělilo 

členovi nejprve písemnou výstrahu a člen upozornění v dané lhůtě nerespektoval. Tato lhůta musí 

činit nejméně 30 dnů ode dne doručení výstrahy. 

2. Výstraha nemusí předcházet v případech uvedených v čl. 22 odst. 3 písm.b), c) a d) těchto stanov, 

jakož i v dalších případech, jestliže porušení členských povinností má následky, které nelze odstranit. 

3. Výstraha musí obsahovat: 

a) konstatování, že se člen dopouští jednání, které zakládá použití vylučovacího důvodu  

dle čl. 22 odst. 3 stanov s bližším popisem tohoto jednání, 

b) výzvu členovi družstva, aby jednání zanechal, popř. aby odstranil škodlivé následky svého 

jednání, 

c) lhůtu, v níž má člen napravit své jednání, popř. jeho důsledky odstranit, nejméně 30 dnů, 

d) upozornění, že nezachová-li se člen ve stanovené lhůtě podle výzvy představenstva, bude 

z družstva vyloučen. 

 

 

III. 

Majetkové vztahy a hospodaření družstva 

 

čl. 24 

Vypořádací podíl  

1. Vypořádací podíl je jednoznačně určitelný předmět oprávnění člena proti družstvu, jehož členství 

zaniklo za trvání družstva. 

2. Nárok na vypořádací podíl má i vyloučený člen, a to ve lhůtě a za podmínek uvedených v těchto 

stanovách.  

3. Výše vypořádacího podílu odpovídá výši zaplaceného základního členského vkladu.  

 

čl. 25 

Splatnost vypořádacího podílu a způsoby vypořádání  

1. Vypořádací podíl se stává splatným do 30 dnů od zániku členství dle příslušných ustanovení těchto 

stanov o zániku členství.  

2. Vypořádací podíl vyloučeného člena je splatný ve lhůtě 30 dnů po právní moci rozhodnutí  

o vyloučení, nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení 

neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno.  

3. Vypořádací podíl je splatný v poukázkách na odběr zboží v provozovnách družstva nebo v penězích 

na ústředí družstva, nebo převodem na bankovní účet. 

4. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje; to neplatí, jestliže 

byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela 

nepostačující. 

5. Jestliže byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu, 

členství povinného v družstvu se obnovuje. 
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čl. 26 

Rezervní a další fondy 

1. Družstvo tvoří nedělitelný fond. Nedělitelný fond se rozumí podle ZOK rezervní fond. Dále tvoří 

fond členů a funkcionářů a sociální fond.  

2. Tyto fondy nelze použít ke zvýšení základního členského vkladu.   

3. O naplňování výše zmíněných fondů rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. Použití 

fondů upravuje vnitropodniková směrnice schvalovaná představenstvem družstva. 

 

 

 

IV. 

Orgány družstva  

 

čl. 27 

Obecná ustanovení 

1. Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze, 

b) představenstvo, 

c) kontrolní komise. 

2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. 

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

4. Funkční období nesmí být delší než 5 let. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho 

členům stejně. 

5. Nepřihlíží se k ujednáním stanov, usnesením orgánů družstva a ujednáním smluv, kterými se členovi 

družstva přiznávají hlasy v rozporu se ZOK. 

6. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis, 

který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky 

hlasování a námitky členů. 

7. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na 

jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 

 

čl. 28 

Členská schůze 

1. Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný 

právní předpis. 

2. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské 

schůzi musí být písemná s ověřenými podpisy a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení 

na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněn od 

více jak 3 členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou 

moc. 

čl. 29 

Svolání členské schůze 

1. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi 

na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. 

Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových 

stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 

2. Pozvánka obsahuje alespoň  

a) firmu a sídlo družstva, 

b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby 

co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 

d) program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým 

záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 
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3. 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. 

4. Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou  

za každé účetní období. 

5. 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. 

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 

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená 

ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti 

předpokládat, nebo 

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu a 

navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 

8. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10 % 

členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů, neurčují-li stanovy nižší počet 

oprávněných členů nebo nižší počet potřebných hlasů anebo nižší počet oprávněných členů i 

potřebných hlasů.  

9. Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle odst. 8, 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 tohoto zákona 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 odst. 8 

představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská schůze svolána 

osobami nebo orgánem podle odst. 9.  

11. Jestliže tak tyto osoby nebo orgán podle odst. 9 neučiní do 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 odst.8 

usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud 

kontrolní komise nebo osoby podle odst. 8 vzaly svoji žádost zpět. 

 

čl. 30 

Doplnění programu členské schůze 

1. Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi určenou 

záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje 

o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat novou 

členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na členské 

schůzi projednána v souladu s odstavcem 2.  

2. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen 

za účasti a se souhlasem všech členů družstva.  

 

čl. 31 

Schopnost členské schůze se usnášet 

1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech 

hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů.  

2. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží 

k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle čl. 35, odst. 6-8 těchto 

stanov.  

3. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy 

vyšší počet hlasů.  

4. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v čl. 33 odst. 2 

těchto stanov je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech 

členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.  

 



11 

 

čl. 32 

Náhradní členská schůze 

1. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, 

je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to 

stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 

2. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Záležitosti 

uvedené v čl. 33 odst. 2 těchto stanov musí být schváleny dvěma třetinami přítomných členů. 

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní 

členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové 

družstva. 

 

čl. 33 

Rozhodování členské schůze 

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

2. Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o 

a) schválení poskytnutí finanční asistence, 

b) uhrazovací povinnosti, 

c) zrušení družstva s likvidací, 

d) přeměně družstva, 

e) vydání dluhopisů. 

3. Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování. 

 

čl. 34 

Rozhodování per rollam 

Tyto stanovy rozhodování členské schůze per rollam nepřipouští. 

 

čl. 35 

Působnost členské schůze 

1. Členská schůze zejména: 

a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 

b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, 

c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva 

zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a 

odvolávat, 

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní 

účetní závěrku, 

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle §59 ZOK, 

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, 

g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 

h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, 

j) rozhoduje o vydání dluhopisů, 

k) schvaluje 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, 

l) rozhoduje o přeměně družstva, 

m) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, 

n) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 

o) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 

p) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 

 

2. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento 

zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené tímto 

zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.  
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3. 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. Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské 

schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu za úhradu 50 Kč na odůvodněné náklady 

s pořízením výtisku spojené. 

5. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem), jedná-li se o 

a) změnu stanov, 

b) zrušení družstva s likvidací, 

c) přeměnu družstva, 

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 

nebo činnosti družstva. 

6. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: 

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, 

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení 

z družstva, 

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,  

d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. 

7. Omezení výkonu hlasovacího práva podle odst. 6 se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě 

s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo. 

8. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak tento 

zákon nebo jiný právní předpis. 

 

čl. 36 

Neplatnost usnesení členské schůze 

1. Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou dovolávat 

neplatnosti usnesení členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení 

členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.  

2. Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení 

neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže jiný právní 

předpis stanoví jinak. 

3. Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle odstavce 1 dovolávat pouze 

tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze; odstavce 1 a 2 se použijí 

přiměřeně. 

4. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy. 

 

čl. 37 

Představenstvo 

1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.  

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. 

3. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. 

4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní 

závěrku a v souladu se stanovami i návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 

5. Představenstvo má 9 členů volených členskou schůzí. 

6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva) a dva místopředsedy, a to  

na první schůzi, konané po členské schůzi, která členy představenstva zvolila. 

7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti je rozhodující hlas 

předsedy.  

8. Ve své činnosti se představenstvo řídí svým jednacím řádem. 

9. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem 

nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména pak  
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a) je oprávněno rozhodovat o nabývání a prodeji nemovitého majetku družstva do 100 mil. Kč 

odhadní ceny, záměr prodeje je povinno oznámit zastupitelstvu obce, kam prodávaný objekt 

přísluší, 

b) k uzavření smlouvy o nákupu či prodeji majetku, jehož hodnota přesahuje v průběhu jednoho 

účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu podle poslední řádné (konsolidované) účetní 

závěrky je třeba souhlasu kontrolní komise družstva, 

c) projednává výsledky hospodaření družstva a přijímá za tím účelem příslušná opatření, 

d) projednává návrhy a podněty kontrolní komise,  

e) schvaluje členství družstva v jiných právnických osobách, 

f) deleguje zástupce na jednání právnických osob dle písm. e), 

g) uplatňuje nároky družstva z odpovědnosti členů orgánu za škodu, 

h) v případě potřeby povolává k výkonu funkce zvolené náhradníky, 

i) rozhoduje o vzniku členství v družstvu schválením přihlášky za člena, 

j) rozhoduje o přechodu družstevního podílu na právního nástupce člena, 

k) rozhoduje o převodu družstevního podílu, 

l) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu, její změnu a zrušení, 

m) rozhoduje o odvolání členů družstva, 

n) rozhoduje o zpětvzetí oznámení člena, kterým člen vyjádřil svoji vůli z družstva vystoupit, 

o) uzavírá s členem družstva dohodu o ukončení členství, 

p) rozhoduje o vyloučení člena, 

q) zajišťuje vypracování účetní závěrky, výroční zprávy, 

r) navrhuje členské schůzi způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát družstva 

s) navrhuje členské schůzi naplňování rezervního a dalších fondů zřízených podle těchto stanov, 

t) schvaluje vnitropodnikovou směrnici pro tvorbu a použití zajišťovacích fondů, 

u) rozhoduje o investování prostředků z nedělitelného fondu, 

v) rozhoduje o zřízení funkce ředitele družstva. 

 

10. Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem 

představenstva jedná navenek předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění 

místopředseda, případně jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem nebo 

organizačním řádem. 

11. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda 

(místopředseda) a další člen představenstva.  

12. Členové nebo zaměstnanci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné  

ke splnění uložených úkolů pouze v rámci pracovních kompetencí vyplývajících z organizačního 

řádu nebo pokud je to v obchodním styku obvyklé. 

13. Představenstvo může prostřednictvím osob vyjmenovaných v odst. 9) a 10) písemně pověřit 

zastupováním družstva i jiné členy, zaměstnance, občany a organizace. 

14. Je-li zřízena za účelem organizování běžné činnosti družstva funkce ředitele družstva, vzniká jeho 

pracovní poměr jmenováním představenstvem. Výkon jeho funkce končí odvoláním nebo vzdáním se 

funkce. 

15. Představenstvo oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou 

mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. Pro odpovědnost 

členů představenstva, popřípadě členů jiných orgánů podílejících se na řízení družstva platí příslušná 

ustanovení ZOK. 

 

 

čl. 38 

Zápis o jednání představenstva 

1. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a 

zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 

2. V zápisu se jmenovitě uvedou členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi 

hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 

3. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 
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4. Schůze představenstva svolává, organizuje a řídí předseda (místopředseda), popřípadě pověřený člen 

představenstva. 

5. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Je povinno se sejít do 10 

dnů od doručení podnětu kontrolní komise družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě 

nedostatků. O každém svém jednání musí představenstvo předem informovat kontrolní komisi. 

6. O svolání schůze představenstva musí být jeho členové informováni zpravidla 7 dnů před jejím 

konáním formou, kterou upravuje jednací řád představenstva. 

7. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a k platnosti 

usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující 

hlas předsedy.  

 

čl. 39 

Zákaz konkurence člena představenstva  

1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, 

ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 

2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným 

předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o družstvo, jehož členy jsou 

pouze jiná družstva. 

3. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou 

oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

4. Členové představenstva, kontrolní komise, ředitel (pokud je jmenován) a vedoucí zaměstnanci 

družstva nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů dodavatelů a dalších 

právnických osob s obdobným předmětem činnosti bez souhlasu představenstva s výjimkou orgánů 

právnických osob, ve kterých je družstvo členem. O zvolení do orgánů jiných právnických osob jsou 

uvedené osoby povinny bez zbytečného odkladu vyrozumět představenstvo. Co se rozumí vedoucími 

zaměstnanci stanoví organizační řád družstva. Členská schůze může určit další omezení. 

5. Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle předchozích odstavců. 

6. Pokud byla členská schůze v okamžiku zvolení člena představenstva členem představenstva na 

některou z okolností podle tohoto článku výslovně upozorněna nebo vznikla-li později a člen 

představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se 

zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovila-li členská schůze nesouhlas s takovou činností do 

jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti upozorněna. 

 

čl. 40 

1. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí 

členské schůze plyne něco jiného. 

2. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem 

představenstva její právní nástupce. 

3. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, bez právního nástupce, použije se 

odst. 4 a 5 obdobně. 

4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení 

funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu 

uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na 

návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící 

člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. 

5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští 

členské schůze. Náhradníci pak nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle 

stanoveného pořadí 

 

čl. 41 

Předseda 

1. Předseda družstva je členem představenstva, který má v poměru k ostatním členům představenstva 

postavení prvního mezi rovnými a v případě, že není jmenován ředitel družstva i postavení 
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nejvyššího vedoucího zaměstnance, který operativně zajišťuje realizaci usnesení členské schůze a 

představenstva na všech úsecích hospodářské činnosti družstva. 

2. Předseda družstva vykonává svoji funkci buď jako uvolněný nebo neuvolněný funkcionář, podle 

rozhodnutí představenstva. V případě, že předseda je pro výkon funkce uvolněn, nemůže 

představenstvo jmenovat ředitele (čl. 37 odst. 8, písm. v)) a předsedovi vznikne volbou pracovní 

poměr k družstvu podle smlouvy o výkonu funkce ve smyslu příslušných ustanovení obecně platného 

právního předpisu. 

3. Předseda družstva je ve své činnosti vázán usneseními členské schůze a představenstva.  Za svou 

činnost mezi zasedáními členské schůze odpovídá představenstvu. 

4. Po dobu jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnosti jej zastupuje místopředseda nebo jiný pověřený 

člen představenstva. 

 

5. Předseda zejména: 

a) svolává, organizuje a řídí činnost představenstva, 

b) připravuje pořad jednání schůzí představenstva a určuje, které otázky a zprávy mají být 

projednány na základě ústních a které na základě písemných zpráv, 

c) rozhoduje o přizvání dalších účastníků na jednání představenstva, především však ředitele 

družstva (pokud je jmenován), pověřených členů kontrolní komise, zástupce odborového 

orgánu, případně dalších osob, které mohou představenstvu podat další informace k doplnění 

a vysvětlení předkládaných zpráv, 

d) pokud není jmenován ředitel družstva, organizuje a řídí běžnou činnost družstva. 

 

čl. 42 

Řízení běžné činnosti družstva 

1. Není-li zřízena funkce ředitele družstva, předseda zejména: 

a) jako nejvyšší hospodářský zaměstnanec družstva řídí odborné útvary družstva prostřednictvím 

vedoucích odborných zaměstnanců, 

b) předkládá zásadní rozhodnutí ke schválení představenstvu, o ostatních rozhodnutích ho 

informuje, 

c) řídí pracovní kolektiv družstva jako výkonný pracovní orgán představenstva, který 

zabezpečuje technické, výrobní, ekonomické, právní, administrativní a jiné práce nutné 

pro řídící, rozhodovací a správní činnost, 

d) v pracovněprávních vztazích činí právní úkony jménem družstva a v souladu s obecně 

závaznými právními a vnitrodružstevními předpisy, 

e) odpovídá za dodržování obecně závazných právních a vnitrodružstevních předpisů, 

za vnitrodružstevní kontrolu při činnosti družstva. 

2. Pokud je jmenován ředitel družstva, je tento oprávněn činit jménem družstva právní úkony a 

rozhodovat ve všech věcech, které nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva a jsou nutné ke splnění 

pracovních úkolů v souladu s organizačními normami družstva. Ředitel se účastní jednání 

představenstva s hlasem poradním. 

3. Za výkon funkce odpovídá ředitel předsedovi družstva. 

4. Po dobu nepřítomnosti nebo zaneprázdnění ředitele jej zastupuje pověřený vedoucí zaměstnanec. 

 

čl. 43 

Kontrolní komise 

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, jenž kontroluje veškerou činnost družstva, může 

požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Za svou činnost je odpovědná 

pouze členské schůzi a na ostatních orgánech družstva je nezávislá.  

2. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, 

případně k úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 

Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.  

3. Kontrolní komisi tvoří 7 členů volených členskou schůzí. Kontrolní komise volí svého předsedu a 

jednoho místopředsedu.  



16 

 

4. Představenstvo, případně jiné orgány družstva oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi 

všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo 

jeho členů.  

5. Předseda nebo jiný člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání 

představenstva a jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. O každém jednání 

představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. 

6. Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a 

jinými orgány proti členovi představenstva.  

      7.   Ve své činnosti se kontrolní komise řídí svým jednacím řádem. 

 

čl. 44 

Zápis o jednání kontrolní komise 

1. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob.  

2. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením 

nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 

Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání 

kopie zápisu.  

 

čl. 45 

Zákaz konkurence člena kontrolní komise 

1. Ustanovení čl. 39 stanov se použijí pro členy kontrolní komise obdobně.  

2. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou 

oprávněnou jednat za družstvo podle zápisu v obchodním rejstříku.   

 

čl. 46 

1. Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.  

2. Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise s právním nástupnictvím, stává se 

členem kontrolní komise její právní nástupce.  

3. Zanikne-li právnická osoba, která je členem kontrolní komise bez právního nástupce, použijí se odst. 

4 a 5 obdobně. 

4. V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší členská 

schůze nového člena kontrolní komise. 

5. Kontrolní komise, počet jejichž členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští 

členské schůze. Náhradník, který nastupuje na uvolněné místo člena kontrolní komise, nastupuje 

podle stanoveného pořadí. 

 

 

V. 

Společná ustanovení 

 
čl. 47 

Odvolání 

1. Rozhodnutí orgánů družstva dotýkající se jednotlivých členů družstva nebo jednotlivých orgánů 

družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům způsobem těmito stanovami upraveným. 

2. Lhůta k podání odvolání činí 15 dnů a počíná běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. 

3. Za včas podané se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené lhůty, nejpozději 

však do tří měsíců od doručení rozhodnutí, jestliže se člen řídil nesprávným poučením orgánu 

družstva o odvolání nebo jestliže poučení o odvolání nebylo dáno. 

4. O odvolání proti rozhodnutí představenstva rozhoduje členská schůze, jejíž rozhodnutí je konečné, 

pokud příslušné právní předpisy nebo tyto stanovy neupravují jinak. 

5. Představenstvo může rozhodnout o odvolání samo, jestliže odvolání vyhoví v plném rozsahu. 
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čl. 48 

Doručování 

1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to 

na adresu bydliště, e-mailovou adresu nebo jinou adresu, kterou člen sdělil, případně v místě, kde je 

zaměstnán nebo kdekoli bude zastižen. 

2. Doručení písemnosti doporučeným psaním nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech 

určených v ZOK případně jiným právním předpisem, těmito stanovami nebo jednacím řádem 

družstva. 

3. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným psaním je splněna, jakmile pošta písemnost 

doručí nebo jestliže ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato 

povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem nebo zaměstnancem 

družstva a člen její převzetí písemně potvrdí. 

4. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: 

a) při doručování písemnosti funkcionářem nebo zaměstnancem družstva, jakmile člen její 

převzetí písemně potvrdí, 

b) při doručování poskytovatelem poštovních služeb splněním příslušných ustanovení 

občanského soudního řádu, která se použijí přiměřeně, 

c) při doručování elektronickou poštou na elektronickou adresu sdělenou členem družstva 

splněním příslušných ustanovení občanského soudního řádu, která se použijí přiměřeně. 

5. Pro doručování členům družstva (fyzickým i právnickým osobám), státním orgánům, státu, 

advokátům, notářům, obcím a vyšším územně samosprávným celkům jinak platí příslušná ustanovení 

občanského soudního řádu. 

6. S rozhodnutím (usnesením) členské schůze, které je obecného charakteru a dotýká se všech členů 

družstva, jsou členové družstva seznamováni prostřednictvím informací oznámených vyvěšením 

v provozovnách družstva a na informační desce umístěné v sídle družstva a na internetových 

stránkách družstva, anebo jiným vhodným způsobem, který zvolí představenstvo družstva.  

7. Pokud má být rozhodnutí (usnesení) členské schůze členům družstva oznámeno vyvěšením  

v provozovnách a na informační desce družstva, musí tak být učiněno do 30 dnů od konání zasedání 

členské schůze a po dobu 30 dnů. Po uplynutí třicetidenní lhůty vyvěšení platí, že rozhodnutí 

(usnesení) tohoto orgánu bylo doručeno všem členům družstva. 

 

čl. 49 

Počítání času 

1. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. 

2. Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se svým označením shoduje 

se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Není-li takový den v měsíci, připadne 

poslední den lhůty na jeho poslední den. 

3. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující 

pracovní den. 

4. Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůty písemnost doručena určenému adresátu nebo jestliže 

byla podána na poštu. 

5. Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech zato, že nová lhůta počíná dnem, který následuje 

po uplynutí lhůty původní. 

6. Představenstvo může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty, požádá-li o to člen do patnácti 

dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učinil-li v téže lhůtě zmeškaný úkon. Zmeškání lhůty 

nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok. 

 

 

VI. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
čl.  50 

1. Není-li dále stanoveno jinak, podle dosavadních stanov a jiných právních předpisů se až do svého 

skončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet před dnem nabytí účinnosti ZOK, jakož i 
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lhůty a doby pro uplatnění práv, které se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet  

po dni nabytí účinnosti ZOK. Písemnosti, které byly družstvem odeslány přede dnem nabytí 

účinnosti těchto stanov se adresátům doručují podle dosavadních stanov.  

2. Orgány družstva zvolené podle předchozích stanov družstva jsou volenými orgány družstva  

ve smyslu těchto stanov. Jejich volební období je pětileté ode dne jejich volby. 

3. Všichni funkcionáři družstva na úrovni místních členských základen, kteří vykonávali činnost podle 

dosavadních stanov, jsou povinni předat podklady, zejména pak podklady osobní povahy (seznamy 

členů a jejich osobní data) o členech členské základny, ve které vykonávali činnost, případně tyto 

podklady zničit tak, aby se nedostaly do nepovolaných rukou pod sankcí zákonné osobní 

odpovědnosti a o zničení družstvo písemně informovat. Současně jsou povinni provést vyúčtování 

sdružených prostředků členů. Tyto povinnosti jsou bývalí funkcionáři splnit do 3 měsíců  

od účinnosti těchto stanov. 

 

 

čl. 51 

Závěrečná ustanovení 

1. Družstvo se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona ZOK podřizuje ZOK jako celku. Údaj o tom zapíše 

družstvo do obchodního rejstříku.  

2. Další členské vklady vložené před účinností těchto stanov zůstávají v původní výši a nevztahuje se 

na ně povinnost uzavření písemné smlouvy. 

3. Věci těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. 

4. Stanovy ze dne 5. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 6. 2002, dodatku č. 2 ze dne 23. 5. 2003, 

dodatku č. 3 ze dne 11. 6. 2004, dodatku č. 4 ze dne 4. 5. 2007, dodatku č. 5 ze dne 30. 4. 2008, 

dodatku č. 6 ze dne 4. 6. 2009, dodatku č. 7 ze dne 4. 5. 2011 a dodatku č. 8 ze dne 10. 5. 2013  

se ruší. 

 

čl. 52 

Účinnost 

1.  Tyto stanovy byly schváleny nejvyšším orgánem družstva dne 7. 2. 2014 a nabývají účinnosti stejným 

 dnem. 

2. Dodatek č. 1 k těmto stanovám byl schválen členskou schůzí družstva dne 4. 6. 2015 a nabývá 

účinnosti stejným dnem. 

3. Dodatek č. 2 k těmto stanovám byl schválen členskou schůzí družstva dne 24. 5. 2022 nabývá 

účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni. 


