-----Schvalují se stanovy družstva v tomto znění :---------------------------------------------l. Základní ustanovení
Článek 1
Obchodní firma, sídlo a právní postavení družstva
1. Obchodní firma družstva zní: Mandava, svépomocné družstvo. -----------------------------2. Sídlem družstva je: Varnsdorf. --------------------------------------------------------------------3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem
podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých
členů. -------------------------------------------------------------------------------------------------4. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení závazků odpovídá celým svým
majetkem. --------------------------------------------------------------------------------------------5. Členové družstva neručí za závazky družstva, s výjimkou ustanovení článku: 17 a 25
stanov družstva. -------------------------------------------------------------------------------------6. Právní poměry družstva upravují obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy.
Vnitřní organizační jednotka nesmí být označena názvem družstvo.------------------------7. Družstvo může být členem zájmové organizace, ale i dalších právnických osob,
zejména družstevních organizací, popřípadě se sdružovat s jinými fyzickými
a právnickými osobami na základě dobrovolnosti a k uspokojení svých zájmů a
potřeb. ------------------------------------------------------------------------------------------------8. Předmětem podnikání družstva je: ---------------------------------------------------------------- Řeznictví a uzenářství, ---------------------------------------------------------------------------- Hostinská činnost, ---------------------------------------------------------------------------------- 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, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče, ----------------------------------------------------------------------- Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních
alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny
a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, ------------------------------------------------------------------------- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -------9. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o změně rozsahu předmětu podnikání nebo
činnosti. Takové rozhodnutí podléhá schválení na nejbližší členské schůzi formou
změny stanov, jinak je neplatné. ------------------------------------------------------------------10. Základní členský vklad činí 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých). Podmínkou
vzniku členství je závazek ke splacení základního členského vkladu a splacení
alespoň části základního členského vkladu ve výši vstupního vkladu, který činí
1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Vstupní vklad je splatný ke dni rozhodnutí o
přijetí za člena. Člen je povinen splatit základní členský vklad do 6 (šesti) měsíců. -------

11. Dodatkem k členské přihlášce se může člen se souhlasem členské schůze zavázat
k dalšímu členskému vkladu i za trvání členství. -----------------------------------------------12. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů, k jejichž
splacení se zavázali členové družstva. -----------------------------------------------------------13. Zapisovaný základní kapitál družstva byl určen ve výši 50.000,-- Kč (padesát tisíc
korun českých). V této výši se základní kapitál zapisuje se do obchodního rejstříku. ----14. Zapisovaný základní kapitál a výši členského vkladu lze zvýšit nebo snížit
usnesením členské schůze družstva. -------------------------------------------------------------15. Členské vklady lze splatit jen v penězích. -------------------------------------------------------16. Etický kodex družstva: ----------------------------------------------------------------------------1. Preambule----------------------------------------------------------------------------------------Nedílnou součástí stanov je etický kodex družstva. ---------------------------------------Družstvo je založeno s cílem budovat hospodářsky soběstačnou jednotku, která
svými aktivitami přispívá nejen k uspokojování potřeb svých členů, ale která
vede i k prosperitě v regionu a to s ohledem na ochranu lidských práv a životního
prostředí. -----------------------------------------------------------------------------------------Hrubé porušení této nedílné součásti stanov může být důvodem vyloučení člena
z družstva. ---------------------------------------------------------------------------------------2. Všeobecné zásady etického kodexu družstva a členů družstva: --------------------------a) respektování názoru jednotlivých členů, -------------------------------------------------b) zásady slušné komunikace bez vulgarit, -------------------------------------------------c) věcná argumentace bez osobních útoků na jiného člena při debatách, ---------------d) seriózní a rovnoprávný vztah ke všem obchodním partnerům, -----------------------e) uznání a respekt etických pravidel obchodní soutěže, ----------------------------------f) realizace takových aktivit, které příznivě ovlivňují celospolečenské klima a
životní prostředí, --------------------------------------------------------------------------------g) přesvědčování (lobbing) je přijatelné pouze transparentní, bezúplatnou
formou. -------------------------------------------------------------------------------------------II. Členství v družstvu
Článek 2
Vznik členství
1. Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva se může stát osoba fyzická
i právnická. Podmínkou vzniku členství je splnění podmínek pro vznik členství
vyplývající ze stanov a podmínkou trvání členství je aktivní účast člena na
činnosti družstva.------------------------------------------------------------------------------2. Členem družstva může být fyzická osoba. ------------------------------------------------3. Právnická osoba může být členem družstva, jestliže způsob její účasti na
činnosti družstva odpovídá stanovám. -----------------------------------------------------4. Členství v družstvu vzniká: -----------------------------------------------------------------a) přijetím osoby za člena na základě písemné přihlášky, nebo na základě
žádosti dědice členských práv a povinností zůstavitele o členství v družstvu, -----

b) převodem členství z člena družstva na jinou fyzickou osobu (nečlena
družstva),
c) zápisem do obchodního rejstříku při sloučení, splynutí nebo rozdělení
družstva na základě usnesení členské schůze, -----------------------------------------d) přechodem členství na právního nástupce právnické osoby, ------------------------e) jiným způsobem stanoveným zákonem. ------------------------------------------------Převod členství člena družstva na jiného člena družstva se nepřipouští, členská
práva a povinnosti nemůže člen družstva převést na jiného člena družstva. ----------Převod členství člena družstva na jiného člena družstva se nepřipouští, členská
práva a povinnosti nemůže člen družstva převést na jiného člena družstva. ----------Členská přihláška se podává ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení členské
přihlášky s vyznačením dne vzniku členství a souhlasu s případným dalším
závazkem člena k dalšímu členskému vkladu je družstvo povinno vydat po
přijetí. -------------------------------------------------------------------------------------------5. O přijetí za člena družstva podle článku 2 odstavce 4 písmen a), b) stanov
rozhoduje představenstvo družstva. --------------------------------------------------------K přijetí se může vyjádřit členský výbor základny. --------------------------------------Představenstvo není vyjádřením výboru členů vázáno a může o přijetí
rozhodnout i bez vyjádření výboru členské základny. -----------------------------------6. Při rozhodování o přijetí člena podle článku 2 odstavce 4 písmen a), b) stanov
nesmí být narušeny oprávněné zájmy družstva tím, že by vzniklo členství
osobám, které by mohly oprávněné zájmy družstva narušovat nebo poškozovat. ---7. Podmínkou přijetí člena a vzniku členství podle článku 2 odstavce 4 písm. a)
stanov je předchozí splacení základního členského vkladu ve výši 2.000,- Kč
(dva tisíce korun českých) podle článku 11 odstavce 1 písmene a) stanov. ----------Podmínkou přijetí dědice členských práv a povinností za člena družstva je
podání písemné žádosti doložené usnesením o potvrzení dědictví příslušným
soudem. -----------------------------------------------------------------------------------------8. Podmínkou přijetí člena podle článku 2 odstavce 4 písmene b) stanov je podání
písemné žádosti nečlena družstva o převod členství, souhlas s převodem
majetkové účasti provádějícího člena a osoby, na kterou je členství převáděno. ----9. Při vzniku členství převodem členství a přijetím dědice členských práv a
povinností za člena družstva se novému členu převádí celá majetková účast;
základní členský vklad, další členské vklady. ---------------------------------------------Délka členství se nepřevádí. -----------------------------------------------------------------10. Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí
žadatele za člena družstva. -------------------------------------------------------------------11. Rozhodnutí představenstva družstva o přijetí žadatele za člena družstva nebo
zamítavé rozhodnutí musí být vydáno písemně a doručeno žadateli osobně proti
jeho podpisu nebo doporučeným dopisem do vlastních rukou žadatele, a to do
30 dnů od rozhodnutí představenstva družstva. -------------------------------------------Proti zamítavému rozhodnutí představenstva družstva není odvolání přípustné. ----Splacený vstupní vklad bude žadateli vrácen do 30 (třiceti) dnů ode dne
zamítnutí členství. ------------------------------------------------------------------------------

Právní účinky zamítavého rozhodnutí představenstva družstva nastávají i
v případech, kdy pošta vrátí písemné rozhodnutí jako nedoručitelné nebo je
adresát odmítne převzít. ----------------------------------------------------------------------12. Právnická osoba jako člen družstva uplatňuje členská práva a povinnosti
prostřednictvím zmocněné fyzické osoby. ------------------------------------------------13. Družstvo vede seznam členů celého družstva a dílčí seznamy členů podle
jednotlivých základen. Do seznamu se zapisuje jméno, bydliště a datum
narození fyzické osoby, název a sídlo právnické osoby, jakož i výše členského
vkladu těchto osob a výše, v níž byl splacen. ---------------------------------------------Členové družstva mají přiděleno členské číslo. -------------------------------------------Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných
skutečností. ------------------------------------------------------------------------------------Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu
nahlédl a na jeho žádost mu vydá potvrzení o členství a obsahu jeho zápisu
v seznamu. -------------------------------------------------------------------------------------14. Převod členských práv a povinností nelze provést a takovou dohodu o převodu
členských práv a povinností nesmí představenstvo družstva schválit, jestliže
kterýkoliv z účastníků navrhované dohody porušuje závažným způsobem
stanovy družstva, neplní rozhodnutí orgánů družstva, byl-li pravomocně
odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu
nebo bylo-li proti němu zahájeno z jakéhokoliv důvodu řízení o vyloučení za
člena. --------------------------------------------------------------------------------------------15. Po vzniku družstva lze vstupní vklad zaplatit pouze na účet družstva vedený
bankou. -----------------------------------------------------------------------------------------Článek 3
Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům
Práva a povinnosti členů družstva jsou dány právními předpisy. -------------------------------1. Člen má právo: --------------------------------------------------------------------------------a) účastnit se členské schůze a schůze členské základny, volit a být volen za
člena orgánů družstva a zájmových družstevních organizací, ----------------------b) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím
volených orgánů, --------------------------------------------------------------------------c) vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva,
kterémukoliv jeho orgánu, požádat o jejich zaprotokolování na členské
schůzi a na schůzi členské základny a být o jejich vyřízení informován, ---------d) vyjadřovat se na členské schůzi a na schůzi členské základny k práci členů
volených orgánů a zaměstnanců družstva, --------------------------------------------e) žádat v odůvodněných případech o svolání členské schůze prostřednictvím
výboru členské základny, ----------------------------------------------------------------f) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům v rozsahu a
za podmínek schválených představenstvem družstva, podíl na výhodách
mají pouze členové, kteří plní své členské povinnosti a plní představenstvem
určené podmínky, --------------------------------------------------------------------------

g) být informován na členské schůzi o hospodářské situaci družstva. ----------------2. Člen je povinen zejména: --------------------------------------------------------------------a) složit základní členský vklad, -----------------------------------------------------------b) dodržovat stanovy družstva, plnit usnesení jeho orgánů a podílet se na jeho
činnosti, ------------------------------------------------------------------------------------c) chránit majetek družstva, usilovat o odstranění nedostatků v činnosti
družstva a nejednat proti zájmům družstva, -------------------------------------------d) písemně ohlásit představenstvu družstva každou změnu, která souvisí
s evidencí členství nebo podmínkami zákazu konkurence, který stanoví, že
členové představenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a ředitel
nesmějí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů,
právnických osob s podobným předmětem činnosti, a to bez zbytečného
odkladu nejpozději do jednoho měsíce po uskutečnění takové změny,
nesplnění této povinnosti bude považováno za závažné porušení stanov, --------e) splatit další majetkové účasti za podmínek určených stanovami nebo
usnesením členské schůze, --------------------------------------------------------------f) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta
z jiných zdrojů, přispět k její úhradě na základě rozhodnutí členské schůze
ve smyslu článku 17 stanov, -------------------------------------------------------------g) účastnit se členské schůze a schůze členské základny, ------------------------------h) zachovávat obchodní tajemství družstva, ----------------------------------------------i) provádět nákupy zejména v prodejnách družstva, a to dle svých možností. ------3. Člen nemůže žádat o vyplacení členského vkladu, pokud jeho členství
v družstvu trvá. Žádost o vyplacení se považuje za oznámení o vystoupení
z družstva. --------------------------------------------------------------------------------------Článek 4
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká: -------------------------------------------------------------------

písemnou dohodou o ukončení členství, -----------------------------------------------vystoupením, ------------------------------------------------------------------------------vyloučením, --------------------------------------------------------------------------------smrtí člena - u fyzické osoby, -----------------------------------------------------------převodem členství na nečlena družstva, -----------------------------------------------prohlášením konkurzu na majetek člena, ----------------------------------------------zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, ------pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a
povinností, ---------------------------------------------------------------------------------i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po
právní moci usnesení o nařízení exekuce, ---------------------------------------------j) zánikem družstva. -------------------------------------------------------------------------2. Vystoupením zaniká členství dnem, kdy bylo družstvu doručeno písemné
oznámení člena o vystoupení. ---------------------------------------------------------------a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

3. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské

povinnosti, nebo pro úmyslný trestný čin. -------------------------------------------------Článek 5
Písemná dohoda
Dohoda o ukončení členství je uzavírána mezi členem a představenstvem družstva a
spolu s označením účastníků musí obsahovat den, k němuž bude ukončeno členství a
způsob a termín vzájemného majetkového vypořádání. Dohoda musí být uzavřena
písemně. ------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 6
Vystoupení
1. Člen může z družstva vystoupit, a to na základě písemného oznámení
představenstvu družstva, adresovaného do jeho sídla. Členství zanikne
uplynutím doby 2 (dvou) měsíců. Tato lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce
následujícího po doručení oznámení člena družstva představenstvu družstva.
Písemné oznámení může člen družstva vzít písemně zpět pouze za souhlasu
představenstva družstva před uplynutím uvedené lhůty. --------------------------------2. Jestliže dojde ke sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva a člen nesouhlasí
s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva,
může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, pokud tuto
skutečnost oznámí představenstvu družstva do 1 (jednoho) týdne po usnesení
členské schůze o výše uvedené změně. ----------------------------------------------------Článek 7
Vyloučení
1. O vyloučení z družstva rozhoduje představenstvo družstva. ----------------------------Členský výbor základny může vyloučení navrhnout nebo se k němu vyjádřit. ------Písemné rozhodnutí o vyloučení musí být odůvodněno, důvod nemůže být
dodatečně měněn. -----------------------------------------------------------------------------Členství zaniká dnem doručení písemného doručení o vyloučení členovi. -----------2. Člen může být vyloučen, jestliže: -----------------------------------------------------------a) opětovně a přes výstrahu porušuje závažným způsobem stanovy a kodex
družstva, případně své členské povinnosti, --------------------------------------------b) neplní rozhodnutí orgánů družstva, ----------------------------------------------------c) zavrženíhodným způsobem zasáhne do práv nebo oprávněných zájmů
družstva, ------------------------------------------------------------------------------------d) dále byl-li člen – fyzická osoba pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný
čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu, -----------------------------------e) poruší-li člen obchodní tajemství družstva, --------------------------------------------

3.

4.

5.

6.
7.

8.

f) stane-li se pobyt člena pro družstvo neznámý a tento stav trvá déle než 1
(jeden) rok, ---------------------------------------------------------------------------------g) je-li jeho členství v rozporu se zákonem nebo stanovami družstva. ---------------Spočívá-li důvod vyloučení v nedostatku bezúhonnosti nebo zásahu do práv a
povinností družstva a jeho členů je představenstvo družstva povinno
rozhodnout nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy zjistilo důvody pro
vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. ------Vyloučení z družstva se oznamuje členovi písemně nejpozději do 30 (třiceti)
dnů od rozhodnutí představenstva družstva. Členství zaniká dnem písemného
oznámení představenstva družstva členovi. -----------------------------------------------Členu družstva s neznámým pobytem a trvalým bydlištěm bude rozhodnutí o
vyloučení oznámeno vyvěšením do 30 (třiceti) dnů ode dne rozhodnutí
představenstva družstva o vyloučení, a to po dobu 30 (třiceti) dní na
provozovně v místě posledního uvedeného trvalého bydliště, není-li taková, na
provozovně nejbližší a současně na ústředí družstva. Uplynutím této lhůty je
považováno oznámení za doručené. Po uplynutí této lhůty bude provedena
změna v členské evidenci a originál písemného rozhodnutí bude předložen
představenstvu družstva a uložen na ústředí družstva po dobu 5 (pěti) let. -----------Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může podat odvolání k členské
schůzi a to nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl
dovědět o rozhodnutí o vyloučení. Odvolání nemá odkladný účinek. -----------------Písemné odvolání s uvedením důvodu se podává ve dvojím vyhotovení
představenstvu družstva na adresu sídla družstva. ---------------------------------------Není-li právo odvolání uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen dověděl
nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. -----------------------------------Členská schůze je povinna projednat odvolání na svém nejbližším zasedání a
vydat rozhodnutí. ------------------------------------------------------------------------------Jestliže členská schůze nezruší rozhodnutí představenstva o vyloučení, má člen
právo podat návrh na soud a soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká,
prohlásí rozhodnutí členské schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu
s právními předpisy nebo stanovami. ------------------------------------------------------Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské
schůze o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo
stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 (tří) měsíců ode dne
konání členské schůze, která vyloučení potvrdila, nebo jestliže nebyla řádně
svolána, ode dne, kdy se člen mohl dovědět o konání členské schůze, která
vyloučení potvrdila, nejpozději do jednoho roku od jejího konání, zaniká. ----------Jestliže je důvodem návrhu, že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala
proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá
rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 (tří) měsíců ode
dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dověděl, nejdéle však do jednoho roku
ode dne konání nebo tvrzeného konání členské schůze. ---------------------------------Článek 8
Smrt člena

1. Členství fyzické osoby zaniká její smrtí. Dědic má nárok na vypořádací podíl
člena, jehož členství zaniklo. ----------------------------------------------------------------2. Dědic členských práv a povinností zůstavitele, jehož členství zaniklo smrtí,
může požádat družstvo o členství a to do 6 (šesti) měsíců ode dne právní moci
konečného dědického usnesení. -------------------------------------------------------------3. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze vyslovila souhlas s nabytím
členských práv a povinností dědicem. -----------------------------------------------------4. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož
členství zaniklo. -------------------------------------------------------------------------------Článek 9
Zánik členství právnické osoby
Členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo
prohlášením konkursu, popř. jejím zánikem. ------------------------------------------------------Článek 10
Zrušení družstva likvidací
Členství zaniká zrušením členství likvidací družstva. --------------------------------------------K zániku družstva může dojít na základě: ---------------------------------------------------------a) a/ usnesení členské schůze - osvědčeného notářským zápisem, ------------------------b) b/ prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku, ---------------------------------------------------------------------------c) c/ rozhodnutím soudu. ------------------------------------------------------------------------III. Majetkové vztahy
Článek 11
Formy majetkové účasti člena
1. Majetková účast člena se realizuje: ---------------------------------------------------------a. základním členským vkladem 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých), ----------- ,
b. dalšími členskými vklady ve výši 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých)
maximálně do celkové výše 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), -----------c. věcným vkladem hmotným i nehmotným, --------------------------------------------d. vlastnictvím cenných papírů družstva. -------------------------------------------------2. Jakékoli slučování a převádění majetkových účastí členů na jiného člena nebo
na více členů je nepřípustné a neplatné. ----------------------------------------------------

3. Předmět dalšího majetkového vkladu, způsob vložení, způsob zhodnocení a
způsob vzájemného vypořádání při zániku tohoto vkladu musí být upraven
samostatnou smlouvou mezi členem a představenstvem družstva. --------------------4. Základní členský vklad a další členský vklad se skládá v penězích,
představenstvo však může vyslovit souhlas s věcným vkladem místo peněz.
Vklad je složen v tomto případě převodem vlastnictví. ---------------------------------5. Hodnota věcného vkladu se zjišťuje znaleckým posudkem. Hodnota věci
převyšující základní členský vklad bude posuzována jako další majetková účast. --Článek 12
Vymezení podílu člena na zisku družstva
Členské vklady podle článku 11 stanov (základní a další členský vklad) jsou mírou
účasti člena na čistém obchodním majetku družstva. O způsobu podílu za svůj
základní členský vklad, rozhodne členská schůze družstva na základě dlouhodobé
koncepce družstva. ------------------------------------------------------------------------------------Článek 13
Nedělitelný fond a ostatní fondy družstva
1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10% (deseti procent) zapisovaného
základního kapitálu. --------------------------------------------------------------------------2. Způsob použití bude určován rozhodnutím členské schůze. Nedělitelný fond se
nesmí po dobu trvání družstva použít k rozdělení mezi členy. -------------------------3. Pro hospodaření s nedělitelným fondem platí § 235 obchodního zákoníku. ----------4. Družstvo může dále zřizovat tyto zajišťovací fondy na základě rozhodnutí
členské schůze: --------------------------------------------------------------------------------a) sociální fond - pro účely zajištění potřeb zaměstnanců družstva; tvořený
přídělem ze zisku podle rozhodnutí členské schůze základny družstva, ----------b) fond členů a funkcionářů - pro účely naplňování práv členů družstva,
uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích, sociálních a jiných potřeb,
ocenění členů a funkcionářů družstva; tvořený přídělem ze zisku podle
rozhodnutí členské schůze základny družstva.----------------------------------------Článek 14
Rozdělení zisku
1. Z vytvořeného zisku provede družstvo odvody daní, příp. další odvody do
státního rozpočtu a odvody vyplývající z členství družstva v zájmových
společenstvích či sdruženích. ----------------------------------------------------------------2. Zisk po zdanění a odvodech družstvo použije ve smyslu článku 25 stanov
v následujícím pořadí: ------------------------------------------------------------------------a) příděly do fondů družstva včetně nedělitelného fondu,-------------------------------

3.
4.

5.

6.
7.

b) prostředky na výplatu podílu na zisku členům družstva. ----------------------------Členská schůze rozhoduje o rozdělení zisku na základě návrhu představenstva
družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------Na vyplacení podílu na zisku družstva podle části III článku 12 stanov, má
nárok člen družstva, který nabyl členství nejpozději do 30. 6.(třicátého června)
daného roku. Na vyplacení podílu na zisku nemají nárok členové, jejichž
členství skončilo v průběhu roku, jehož se rozdělení zisku týká. ----------------------Podíl člena na zisku určeného k rozdělení mezi členy je vždy určen
rozhodnutím členské schůze družstva při projednání přísl. roční uzávěrky.
Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství. --------------------------Družstvo může zřizovat i další fondy, a to na základě rozhodnutí členské schůze
družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------Družstvo může v rámci své činnosti podporovat neziskové subjekty v sociální,
humanitární, zdravotní, kulturní a vzdělávací oblasti. Poskytování podpory
schvaluje představenstvo družstva. ---------------------------------------------------------Článek 15
Vypořádání majetkových vztahů za trvání členství

Za trvání členství nelze členovi vyplatit vklady složené při vstupu do družstva. -------------

Článek 16
Vypořádání majetkových účastí při zániku členství
1. Zanikne-li členství člena družstva za trvání družstva, má dosavadní člen nárok
na vypořádací podíl. --------------------------------------------------------------------------2. Vypořádací podíl se stanoví takto:----------------------------------------------------------a) Při zániku členství za trvání družstva se vypořádací podíl rovná splacenému
členskému vkladu daného člena případně sníženého podle článku 17 stanov
při úhradě ztráty v jednotlivých letech. Družstvo provede nejpozději do tří
měsíců od schválení účetní závěrky za uplynulý rok vypořádání se členem,
nedohodne-li se s ním jinak. -------------------------------------------------------------b) Zaniká-li členství členovi v důsledku jeho nesouhlasu s převodem jeho práv
a povinností na právního nástupce družstva při sloučení, splynutí nebo
rozdělení družstva, nárok na vypořádací podíl, který se rovná splacenému
členskému vkladu daného člena případně sníženého podle článku 17 stanov
při úhradě ztráty v jednotlivých letech, vznikne členu vůči právnímu
nástupci družstva. Vypořádací podíl je splatný do jednoho měsíce ode dne,
kdy na právního nástupce přešlo jmění družstva, nedohodne-li se s právním
nástupcem tento člen jinak. --------------------------------------------------------------c) Při likvidaci družstva má člen nárok na vyplacení likvidačního zůstatku. ---------

3.

4.
5.

6.

7.

8.

d) O způsobu vypořádání majetkových účastí (článku 11) u osob jejichž
členství zaniklo vyloučením podle čl. 4 písm. c) rozhoduje představenstvo
družstva. ------------------------------------------------------------------------------------Vypořádací podíl právnické osoby, jejíž členství zaniklo, se stanoví podle
uzavřené smlouvy s touto právnickou osobou podle rozhodnutí představenstva
družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------Nárok na výplatu vypořádacího podílu se promlčuje po 4 (čtyřech) letech od
jeho splatnosti. Promlčená částka se převede do nedělitelného fondu družstva. -----Byla-li členským vkladem částečně nebo zcela nemovitost, může být
vypořádání provedeno zpětným převodem vlastnického práva k nemovitosti,
bylo-li to ve smlouvě o převodu vlastnictví dohodnuto, nebo jestliže se o tom
družstvo s členem dohodne při vypořádání. Vychází se při tom z hodnoty, která
je evidována v majetku družstva v době zániku členství. -------------------------------Případný rozdíl mezi výší vypořádacího podílu a účetní hodnotou nemovitosti
bude vzájemně vypořádán nejpozději od 6 (šesti) měsíců ode dne zániku
členství, pokud není ve výše uvedené smlouvě sjednáno jinak. ------------------------Dojde-li ke zrušení družstva a jeho likvidaci, mají členové právo na vypořádání
své majetkové účasti z likvidačního zůstatku v tomto pořadí: --------------------------a) základní a další členský vklad, ----------------------------------------------------------b) další majetkový vklad. -------------------------------------------------------------------Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni
zrušení družstva trvalo alespoň 1 (jeden) rok. Zbytek likvidačního zůstatku
bude rozdělen mezi takové členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na
základním kapitálu družstva. ----------------------------------------------------------------Článek 17
Uhrazovací povinnost člena družstva

Při ztrátě, která nebyla hrazena podle článku 25 odstavce 8 písmen a) až c) stanov,
mají členové uhrazovací povinnost ve smyslu článku 25 odstavce 8 písmene d) stanov,
a to do výše základního členského vkladu 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých). ---------IV. Orgány družstva
Článek 18
Společná ustanovení
1. Orgány družstva jsou: ------------------------------------------------------------------------a. členská schůze, ----------------------------------------------------------------------------b. představenstvo, ----------------------------------------------------------------------------c) kontrolní komise, -------------------------------------------------------------------------d) členské schůze základny, ----------------------------------------------------------------e) členské výbory. -----------------------------------------------------------------------------

2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby
starší 18 let a členové družstva - právnické osoby. Právnická osoba je povinna
písemně zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. ---------------------3. Každý člen družstva na členské schůzi má jeden hlas. Pro platnost usnesení
členská schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich řádné
svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů
přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího
příslušného orgánu. Za předsedajícího je považován člen přísl. orgánu, který
orgán řídí. Toto se nevztahuje na členskou schůzi.---------------------------------------4. Na schůzi příslušného orgánu musí býti zváni všichni jeho členové. Funkce
členů orgánu družstva je nezastupitelná. Volení členové představenstva
družstva a kontrolní komise nesmějí býti v příbuzenském poměru mezi sebou. -----5. Členové představenstva a kontrolní komise, vedoucí zaměstnanci družstva
nesmí být podnikateli ani členy statutárních a dozorčích orgánů právnických
osob s obdobným předmětem činnosti, s výjimkou, kdy družstvo samo je
členem nebo společníkem takové právnické osoby. -------------------------------------Funkce člena představenstva je neslučitelná s funkcí člena kontrolní komise. -------O výjimkách z odstavce 4 věty třetí a odstavce 5 věty první může rozhodnout
představenstvo družstva společně s kontrolní komisí. -----------------------------------Ředitel družstva nesmí být předsedou představenstva a ani členem kontrolní
komise. -----------------------------------------------------------------------------------------6. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z ní odstoupit. Je však
povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Funkce končí dnem, kdy
odstoupení člena projednal nebo měl projednat orgán družstva, jehož je členem. ---Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté,
co se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 2 (dvou) měsíců od oznámení
o odstoupení. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za
projednané. -------------------------------------------------------------------------------------7. Funkční období volených orgánů jsou 4 (čtyři) roky. Členská schůze má právo
funkční období volených orgánů prodloužit nejdéle na 5 (pět) let. --------------------Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně. Způsob jejich volby
určují volební řády. Ve své činnosti se řídí obecně platnými právními předpisy,
stanovami, jednacími řády a dalšími vnitrodružstevními předpisy. --------------------Členové orgánů vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli
zvoleni, a to až do nastoupení nově zvolených orgánů. ---------------------------------Kromě členů je možno volit do orgánů i potřebný počet náhradníků, které si
přísl. orgán povolá v případě potřeby na uvolněnou funkci člena orgánu.
Způsob povolání je upraven jednacím řádem příslušného orgánu. ---------------------8. Z jednání orgánů se vyhotovuje zápis. Nesouhlasí-li člen orgánů s kterýmkoliv
návrhem či usnesením, má právo, aby jeho odlišný názor byl v zápise
zaznamenán. -----------------------------------------------------------------------------------9. Při poklesu počtu členů voleného orgánu pod počet podle stanov družstva se při
následující členské schůzi musí konat doplňující volby. --------------------------------Při poklesu počtu členů voleného orgánu o 50% (padesát procent) se musí konat
nové volby do orgánů, a to nejpozději do 3 (tří) měsíců od poklesu členů
voleného orgánu. -------------------------------------------------------------------------------

10. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje
představenstvo. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva
kontrolní komise prostřednictvím jí určeného člena. ------------------------------------Článek 19
Členská schůze
1. Členská schůze, je nejvyšším orgánem družstva.-----------------------------------------2. Do působnosti členské schůze patří zejména: ---------------------------------------------a) měnit stanovy, -----------------------------------------------------------------------------b) volit a odvolávat předsedu představenstva, ostatní členy představenstva a
kontrolní komise a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, --------c) schvalovat roční účetní závěrku, --------------------------------------------------------d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty,----------------e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, -----------f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, včetně zásad
pro postup představenstva při prodeji a koupi majetku, -----------------------------g) rozhodovat o tvorbě a použití fondů, ---------------------------------------------------h) rozhodovat o sloučení, rozdělení, splynutí či jiném zrušení družstva nebo o
změně právní formy družstva,-----------------------------------------------------------i) ustanovit likvidátora, projednávat návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, ----j) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných majetkových
dispozicích,
k) projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise, -----------------------------l) schvalovat zásady pro poskytování členských výhod, -------------------------------m) rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesením představenstva,
případně dalších orgánů družstva, ------------------------------------------------------n) rozhodovat o způsobu použití nedělitelného fondu, ---------------------------------o) určovat způsob a rozsah zhodnocení základního členského vkladu a dalšího
členského vkladu, -------------------------------------------------------------------------p) rozhodovat v jakékoliv další záležitosti, pokud si rozhodování v takové věci
vyhradí. -------------------------------------------------------------------------------------3. Členskou schůzi, svolává představenstvo podle potřeby, nejméně pak jedenkrát
do roka oznámením umístěným nejméně 10 (deset) dnů před konáním členské
schůze v sídle družstva a písemným nebo e-mailovým oznámení všem členům. ----Členská schůze musí být také svolána, požádá-li o to písemně s uvedením
důvodu:
a) kontrolní komise družstva, --------------------------------------------------------------b) jedna třetina všech členů družstva. -----------------------------------------------------V těchto případech je představenstvo povinno svolat členskou schůzi do 40 dnů
ode dne doručení žádosti o svolání. --------------------------------------------------------4. Členská schůze je schopná jednat a usnášet se, jestliže je přítomna nadpoloviční
většina členů. ----------------------------------------------------------------------------------Na žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise, zařadí
představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.

5. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní
členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy se měla konat
členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána
novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být
odeslána nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána
původní členská schůze, nejpozději však 10 (deseti) dnů před konáním náhradní
členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv
počtu členů družstva a souhlasu většiny hlasů přítomných členů, s výjimkou
rozhodování o odvolání předsedy představenstva, ostatních členů
představenstva a kontrolní komise, o změně stanov, o zrušení a přeměnách
družstva, kdy se ve všech těchto případech vyžaduje souhlas 2/3
(dvoutřetinové) většiny všech členů družstva. --------------------------------------------6. Při hlasování má každý člen jeden hlas. ---------------------------------------------------7. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu,
aby jej na členské schůzi zastupovala. -----------------------------------------------------8. Pro platnost usnesení členské schůze platí zásada článku 18 odstavce 3 věty
první stanov s výjimkou rozhodnutí o zrušení družstva, změně stanov a
přeměnách družstva, kdy se ve všech těchto případech vyžaduje souhlas 2/3
(dvoutřetinové) většiny všech členů družstva. --------------------------------------------9. Z jednání členské schůze musí být vyhotoven zápis, který obsahuje: -----------------a) datum a místo konání, --------------------------------------------------------------------b) přijatá usnesení, ---------------------------------------------------------------------------c) výsledky hlasování, -----------------------------------------------------------------------d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. -----------------Přílohu zápisu tvoří seznam členů, kteří se účastní členské schůze, pozvánka a
podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Každý člen družstva
má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. ----------------------------------O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen
notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. --------------Článek 20
Představenstvo
1. Představenstvo je výkonným, řídícím a statutárním orgánem družstva, který
je tříčlenný. --------------------------------------------------------------------------------2. Při poklesu členů představenstva pod stanovený počet se postupuje podle
článku 18 odstavce 9 stanov. ------------------------------------------------------------3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech,
které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. -----------------Rozhoduje o majetkových věcech podle koncepce schválené členskou
schůzí.
Je oprávněno určit podmínky a výši další majetkové účasti členů. ----------------Představenstvu přísluší zejména: -----------------------------------------------------------a) plnit usnesení členské schůze a zodpovídat se mu za svou činnost, ------------

4.

5.
6.
7.
8.

9.

b) určovat konkrétní podmínky a výši dalšího majetkového vkladu, -------------c) projednávat výsledky hospodaření družstva a přijímat k tomu příslušná
opatření, --------------------------------------------------------------------------------d) rozhodovat o koupi, prodeji, darování nemovitého majetku družstva, --------e) projednávat návrhy a podněty kontrolní komise a ředitele družstva, ----------f) schvalovat výši příspěvků do fondu Svazu a v mimořádných případech
v období mezi jednáními členské schůze delegovat zástupce na
konferenci členských družstev, -----------------------------------------------------g) projednávat návrhy zásad pro poskytování restitucí členů, ---------------------h) připravovat jednání členské schůze, -----------------------------------------------i) rozhodovat o přebytečnosti a neupotřebitelnosti družstevního majetku ve
smyslu platných směrnic a o způsobu naložení s ním, --------------------------j) rozhodovat o použití prostředků rezervního fondu družstva k dotacím
ostatních fondů nad normovanou výši, --------------------------------------------k) informovat členské výbory o činnosti družstva, ----------------------------------l) jmenovat a odvolávat ředitele družstva a náměstky ředitele družstva na
návrh předsedy představenstva, -----------------------------------------------------m) rozhodovat o členství, společenství, příp. zastoupení družstva v jiných
právnických osobách, ----------------------------------------------------------------n) schvalovat sloučení nebo rozdělení členských základen, případně jejich
jinou organizační strukturu a v případě, že členský výbor příslušné
členské základny nefunguje, nereaguje na výzvy představenstva, přebírá
představenstvo v plném rozsahu jeho pravomoci, a to počínaje 30 dnem
následujícím po doručení takové výzvy kterémukoliv členu přísl.
členského výboru, --------------------------------------------------------------------o) v případě, že přes řádné svolání členské schůze základny
představenstvem se nesejdou členové přísl. členské základny tak, aby
tato byla usnášeníschopná, přebírá dnem následujícím po datu, kdy se
měla konat taková členská schůze základny, její pravomoci v plném
rozsahu představenstvo.--------------------------------------------------------------Jménem představenstva jedná navenek a za představenstvo podepisuje
předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda
představenstva, v jejich nepřítomnosti pověřený člen představenstva. ------------Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma,
je nutný podpis dvou členů představenstva; jedním z těchto členů musí být
vždy předseda nebo místopředseda představenstva. ---------------------------------Předseda představenstvo svolává a řídí jednání představenstva. Odpovídá za
svou činnost představenstvu družstva. -------------------------------------------------Představenstvo řídí metodicky činnost členských výborů a rozhoduje ve
smyslu ust. čl. 19 o zřizování a počtu členských výborů. ---------------------------Představenstvo projednává návrhy a podněty kontrolní komise. -------------------Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. Je
povinno se sejít do 10 (deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise
družstva, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. ---------------------Představenstvo navrhuje způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob
úhrady ztráty článků 14 a 25 stanov. ----------------------------------------------------

10. Představenstvo zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření
družstva a předkládá ji spolu s řádnou účetní uzávěrkou k projednání
shromáždění delegátů. --------------------------------------------------------------------11. Představenstvo družstva rozhoduje o zřízení, zrušení a sloučení členské
základny v souladu se stanovami družstva. -------------------------------------------12. Usnesení představenstva družstva lze přijmout i hlasováním uskutečněným
písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto
způsobem hlasování v každém jednotlivém případě projeví souhlas všichni
členové představenstva. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné.
V návrhu na usnesení, jenž je členům představenstva zasílán k vyjádření,
musí být uvedena lhůta, ve které se mají vyjádřit. -----------------------------------13. Usnesení představenstva je platné pouze v případě hlasování nadpoloviční
většiny všech členů představenstva a to i formou uvedenou v odstavci 10. ------Článek 21
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva a tvoří ji tři členové. Je
oprávněna kontrolovat celou jeho činnost a projednává stížnosti jeho členů. Při
poklesu počtu členů kontrolní komise pod stanovený počet se postupuje podle
článku 18 odstavce 9 stanov. ----------------------------------------------------------------2. Je odpovědná pouze členské schůzi. -------------------------------------------------------Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a
projednávat stížnosti jeho členů. ------------------------------------------------------------Kontrolní komisi přísluší zejména kontrolovat: ----------------------------------------------a) dodržování stanov družstva, --------------------------------------------------------------b) činnost volených orgánů družstva s výjimkou členské schůze družstva,
činnost pracovníků družstva, realizaci usnesení členské schůze družstva a
představenstva a za tím účelem má přístup k příslušným dokumentům, jakož
i právo vstupu do všech objektů družstva,----------------------------------------------c) zachovávání zásad hospodárnosti a ochrany družstevního majetku, tvorbu a
použití fondů družstva. --------------------------------------------------------------------Kontrolní komise je oprávněna zejména: ------------------------------------------------------a) projednávat stížnosti členů a pracovníků družstva, -----------------------------------b) vyjadřovat se k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, případně
k úhradě ztráty družstva, ------------------------------------------------------------------c) informovat o zjištěných nedostatcích představenstvo družstva a členský
výbor základny a vyžadovat sjednání nápravy. ----------------------------------------Zástupce kontrolní komise má právo účasti na schůzi kteréhokoliv orgánu družstva.
3. Kontrolní komise se schází na svých schůzích podle potřeby, nejméně však
jednou za tři měsíce. Podává představenstvu a členskému výboru základny
zprávy o výsledcích provedených kontrol. ------------------------------------------------4. Neodstraní-li příslušné orgány kontrolní komisí zjištěné závažné nedostatky
v činnosti družstva ve lhůtě kontrolní komisí stanovené či s ní dohodnuté,

kontrolní komise může požádat představenstvo o svolání členské schůze
družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------5. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu kontrolní
komise. -----------------------------------------------------------------------------------------6. Pro odpovědnost členů kontrolní komise platí příslušná právní ustanovení. ---------Článek 22
Členská schůze základny
1. Členská schůze základny je místním orgánem družstva, na které členové
uplatňují svá členská práva. Je sdružením členů družstva při určité provozovně,
případně v určité obci. ------------------------------------------------------------------------2. Členskou schůzi základny svolává podle potřeby předseda základny, nejméně
jednou ročně.-----------------------------------------------------------------------------------3. Členské schůzi základny přísluší zejména: ------------------------------------------------a) projednávat a schvalovat plán činnosti členského výboru, ---------------------------b) volit a odvolávat členy výboru a navrhovat kandidáty do volených orgánů
družstva, -------------------------------------------------------------------------------------c) projednávat otázky využití, stavu a udržování majetku družstva v místě,
včetně zařízení provozoven, --------------------------------------------------------------d) projednávat návrhy a připomínky členů, adresované členské schůzi základny
a ostatním orgánům družstva, ------------------------------------------------------------e) navrhovat orgánům družstva formy obchodní činnosti na jednotlivých
obchodních jednotkách, -------------------------------------------------------------------f) vyjadřovat se k prodeji a nájmu nemovitostí v příslušné základně.-----------------4. Členskou schůzi základny řídí předseda členského výboru nebo pověřený člen
členského výboru. -----------------------------------------------------------------------------5. Členská schůze základny musí být svolána vždy, požádá-li o to písemně alespoň
polovina členů základny, nebo požádá-li o to výbor členů základny. -----------------6. Byla-li členská schůze základny řádně svolána, je způsobilá se usnášet za každé
účasti členů. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů
přítomných členů. -----------------------------------------------------------------------------7. Na členskou schůzi základny, která bude požadovat svolání mimořádné členské
schůze, musí být pozván písemně zástupce představenstva. ----------------------------Článek 23
Výbor členů základny
1. Výbor členů základny organizuje a řídí činnost členské základny. --------------------2. Výbor členů zejména: ------------------------------------------------------------------------a) pomáhá při plnění úkolů družstva, ------------------------------------------------------b) vyjadřuje se nebo navrhuje vyloučení z členství,--------------------------------------c) projednává a vyjadřuje se v záležitostech členských vztahů, vede členy
k plnění jejich povinností podle stanov, -------------------------------------------------

d) vyžaduje od orgánů družstva odstranění nedostatků, které nemůže vyřešit ve
vlastní pravomoci, -------------------------------------------------------------------------e) má právo se účastnit jednání orgánů v záležitostech, které se týkají činnosti
členské základny, --------------------------------------------------------------------------f) podílí se na ovlivňování ekonomiky provozoven svého obvodu a kontroluje
kvalitu poskytovaných služeb, -----------------------------------------------------------g) vyjadřuje se k zásadním otázkám v činnosti družstva jako základní složka
družstevní samosprávy, projednává a sleduje hospodaření družstva, pomáhá
při vyhledávání nových pracovníků družstva na žádost družstva, ------------------h) získává nové členy do družstva a dbá o řádné splácení členských vkladů,
kontroluje vedení dílčích seznamů členů družstva. -----------------------------------3. Výbor členů je tříčlenný. Výbor členů se nezřizuje, pokud členská základna má
méně než 12 členů. ----------------------------------------------------------------------------4. Schůze výboru se konají podle potřeby, nejméně dvakrát do roka. Svolává je
předseda výboru členů. -----------------------------------------------------------------------Článek 24
Ředitel družstva
1. Běžnou činnost družstva organizuje ředitel družstva jmenovaný a odvolávaný
představenstvem družstva. -------------------------------------------------------------------2. Ředitel odpovídá za svou činnost představenstvu družstva. ----------------------------3. Bližší vymezení pravomoci a působnosti mezi představenstvem a ředitelem
družstva obsahují manažerská smlouva, statut ředitele a platné právní předpisy. ----Ředitel družstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva v rámci svého
pověření představenstvem, zejména: -------------------------------------------------------a) řídí odborné útvary družstva, jako nejvyšší hospodářský pracovník, zpravidla
prostřednictvím vedoucích odborných pracovníků, -----------------------------------b) v pracovních vztazích činí právní úkony jménem družstva, pokud nejsou
stanovami, organizačním řádem nebo pracovním řádem vyhrazeny jiným
orgánům nebo útvarům, -------------------------------------------------------------------c) zabezpečuje dodržování zákonnosti a účinnou vnitřní kontrolu v družstvu, ------d) informuje představenstvo o svých závažných rozhodnutích, ------------------------e) rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou obecně závaznými právními
předpisy či stanovami vyhrazeny jiným orgánům družstva, -------------------------f) vykonává usnesení představenstva, -----------------------------------------------------g) jménem družstva uzavírá smlouvy obchodního, finančního a investičního
charakteru, ----------------------------------------------------------------------------------h) má pravomoc a působnost, která je nutná ke splnění opatření, uložených
přísl. státními orgány při výkonu své pravomoci, vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, ------------------------------------------------------------i) je oprávněn při organizování a řízení běžné obchodní a jiné činnosti družstva
zmocňovat k provedení různých úkonů jménem družstva i jiné osoby než
zaměstnance družstva.---------------------------------------------------------------------Ředitele družstva v době jeho nepřítomnosti zastupuje v rozsahu pověření
příslušný náměstek, v době jeho nepřítomnosti pověřený pracovník družstva. -------

Ředitel družstva v rámci svého pověření jedná a podepisuje jménem družstva.
Za svou činnost je odpovědný představenstvu družstva. Pravidelně se
zúčastňuje jednání představenstva. ---------------------------------------------------------V. Hospodaření družstva
Článek 25
1. Družstvo hospodaří samostatně, své náklady a potřeby hradí z příjmů získaných
především z podnikatelské činnosti. --------------------------------------------------------2. Smyslem podnikatelské činnosti je zabezpečit prosperitu a další fungování
družstva. V této souvislosti družstvo může zejména využívat nákupní a cenové
politiky ve prospěch svých členů, např. poskytování výhod. ---------------------------3. Veškeré hodnoty, se kterými družstvo hospodaří, se musí řádně evidovat a
oceňovat a zaviněné rozdíly a škody vymáhat po těch, kdo je zavinili, pokud se
nejedná o rozdíly kryté podle platných předpisů v souvislosti s obchodním
rizikem. Orgány družstva jsou povinny k ochraně družstevního majetku
používat všech právních prostředků. -------------------------------------------------------4. Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní závěrku a výroční
zprávu o hospodaření družstva. Tato zpráva musí obsahovat přehled o veškeré
činnosti družstva ve sledovaném období a předpoklady jeho dalšího podnikání. ----5. Z vytvořeného zisku hradí družstvo přednostně daně a odvody do státního
rozpočtu, příp. odvody a příspěvky podle platných právních předpisů. ---------------6. Zisk po zdanění a odvodech družstvo používá podle článku 14 stanov. --------------7. Výroční zpráva je předkládána spolu s účetní závěrkou ke schválení členské
schůzi. ------------------------------------------------------------------------------------------8. Případná ztráta běžného roku bude uhrazena ze: -----------------------------------------a) zisku následujícího roku podle platných právních předpisů, ------------------------b) zůstatku družstevních fondů, ------------------------------------------------------------c) z části nedělitelného fondu, --------------------------------------------------------------d) nestačí-li k uhrazení ztráty výše uvedené zdroje, hradí se ztráta ze
základních členských vkladů. -----------------------------------------------------------VI. Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
Článek 26
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Družstvo zúčastněné na
přeshraniční fúzi zaniká dnem zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku
nebo do zahraničního obchodního rejstříku. ----------------------------------------------2. Družstvo se zrušuje: --------------------------------------------------------------------------a) usnesením členské schůze, --------------------------------------------------------------b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, -------------------c) rozhodnutím soudu.-----------------------------------------------------------------------3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. --------------

4. Usnesení členské schůze družstva o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva
musí obsahovat určení právního nástupce a vymezení jmění, které na něj
přechází. Při rozdělení družstva členská schůze družstva určí, jak se jmění
družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na oprávněné
zájmy jednotlivých členů. --------------------------------------------------------------------5. Při změně právní normy nezaniká právnická osoba. -------------------------------------Člen družstva, který nesouhlasil s převodem svých členských práv a povinností
na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto
převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do jednoho týdne po
usnesení členské schůze. ---------------------------------------------------------------------Nárok na vypořádací podíl podle článku 16 odstavce 2 písmene b) stanov je
povinen uhradit členu, který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do 1
(jednoho) měsíce ode dne, kdy na něj přešlo jmění družstva. --------------------------6. Člen družstva, který se změnou právní normy nesouhlasil, má právo na
vypořádací podíl podle článku 16 odstavce 2 písmene b) stanov, jestliže se
účastnil členské schůze družstva, pro změnu právní normy nehlasoval a po
změně právní normy nevykonával práva společníka. ------------------------------------7. Soud může na návrh státního orgánu, orgánu družstva nebo člena družstva nebo
osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho
likvidaci podle právního ustanovení. -------------------------------------------------------8. Pro likvidaci družstva zejména pro rozdělení likvidačního zůstatku platí
příslušná právního ustanovení. --------------------------------------------------------------VII. Závěrečná ustanovení
1. V ostatních stanovami neuvedených záležitostech platí příslušná ustanovení
obchodního zákoníku v platném znění a ustanovení obecně závazných platných
právních předpisů. ----------------------------------------------------------------------------2. O změně stanov rozhoduje členská schůze, respektive shromáždění delegátů.
Představenstvo družstva je povinno do 30 dnů od schválení změny stanov
uvědomit o tom rejstříkový soud. Ustanovení § 173 odstavce 4 obchodního
zákoníku se použije obdobně. ---------------------------------------------------------------3. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 28.11.2013. ------------------------

