se sídlem v Pelhřimově

Přijaté členskou schůzí družstva konanou dne 21.5. 2014
Úplné znění k 21.5.2014.

Obsah:
Část I. Základní ustanovení .................................................................................................................................... 2
ČI.1 ..................................................................................................................................................................... 2
Čl.2 Obchodní firma ............................................................................................................................................ 2
Čl.3 Sídlo družstva .............................................................................................................................................. 2
ČI.4 Trvání družstva ........................................................................................................................................... 2
ČI.5 Předmět podnikání (činnosti) družstva ........................................................................................................ 2
ČI.6 Základní kapitál družstva............................................................................................................................. 2
ČI.7 Zapisovaný základní kapitál ........................................................................................................................ 2
ČI.8 Základní členský vklad ................................................................................................................................ 2
ČI.9 Další členský vklad...................................................................................................................................... 2
ČI. 10 Právní nástupnictví................................................................................................................................... 3
ČI. 11 Další majetková účast .............................................................................................................................. 3
ČI. 12 Nedělitelný fond ....................................................................................................................................... 3
ČI. 13 Rozdělení zisku........................................................................................................................................ 3
ČI. 14 Vypořádací podíl ...................................................................................................................................... 3
Část II. Členství v družstvu ..................................................................................................................................... 3
ČI. 15 Vznik členství ........................................................................................................................................... 3
ČI. 16 Postup při přijímání nových členů ............................................................................................................ 3
ČI. 17 Nabytí členských práv a povinností převodem......................................................................................... 3
ČI. 18 Členská práva .......................................................................................................................................... 4
ČI. 19 Členské povinnosti ................................................................................................................................... 4
ČI.20 Zánik člena ............................................................................................................................................... 4
ČI.21 Zánik členství ............................................................................................................................................ 4
ČI.22 Vystoupení z družstva ..................................................................................................................... ........ 4
ČI.23 Vyloučení z družstva ................................................................................................................................ 4
ČI.24 Seznam členů ........................................................................................................................................... 5
ČÁST III. Orgány družstva………………………………………………………………………………………………… .. 5
ČI.25.................................................................................................................................................................. 5
ČI.26 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva .............................................................................. 5
ČI.27 Odpovědnost za škodu ............................................................................................................................ 5
ČI.28 Funkční období ........................................................................................................................................ 6
ČI.29 Odstoupení z funkce ................................................................................................................................ 6
ČI.30 Odvolání z funkce .................................................................................................................................... 6
ČI.31 Zánik funkce ............................................................................................................................................ 6
ČI.32 Členská schůze ....................................................................................................................................... 6
ČI.33 Náhradní členská schůze ........................................................................................................................ 7
ČI.34 Nemožnost výkonu hlasovacího práva .................................................................................................... 7
ČI.35 Jednací řád členské schůze..................................................................................................................... 8
ČI.36 Dohody o výkonu hlasovacích práv ......................................................................................................... 8
ČI.37 Zápis z členské schůze ............................................................................................................................ 8
ČI.38 Působnost členské schůze ...................................................................................................................... 8
ČI.39 Představenstvo ........................................................................................................................................ 9
ČI.40 Jednání a podepisování jménem družstva............................................................................................... 9
ČI.41 Působnost představenstva……………………………………………………………………………………….9
ČI.42 Kontrolní komise………………………………………………………………………………………………..…9
ČI.43 ............................................................................................................................................................... 10
ČI.44 ............................................................................................................................................................... 10
ČÁST IV. Zrušení a likvidace družstva .................................................................................................................. 10
ČI.45 ............................................................................................................................................................... 10
ČI.46 Likvidace ............................................................................................................................................... 10
ČÁST V. Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření ......................................................................... 10
ČI.47 ............................................................................................................................................................... 10
ČÁST VI. Ustanovení přechodná, společná a závěrečná ..................................................................................... 10
Čl. 48 .............................................................................................................................................................. 10
Čl. 49 .............................................................................................................................................................. 11

Část I.
Základní ustanovení
ČI.1
(1) Za účelem výstavby, správy a provozováni
vodovodů a kanalizací sloužících k
zásobování členských obcí pitnou vodou z
Úpravny vody Želivka a jejich rozvoje
založily Město Pelhřimov, Město Humpolec,
Město Pacov, Obec Želiv, Obec Pošná,
Obec Hořepník, Obec Samšín, Obec
Košetice,
Obec
Křivsoudov,
Obec
Senožaty, Obec Červená Řečice a Obec
Čechtice
toto
družstvo,
které
je
universálním právním nástupcem Sdružení
obcí pro vodovody a kanalizace PEVAK se
sídlem v Pelhřimově.
(2) Družstvo je právnickou osobou, která za
své závazky odpovídá celým svým
majetkem.
(3) Členové za závazky družstva neručí.
ČI.2
Obchodní firma
Obchodní firma družstva zní:
PEVAK Pelhřimov, družstvo
ČI.3
Sídlo družstva
Sídlem družstva je Pelhřimov, PSČ 393 01
Pelhřimov.
ČI.4
Trvání družstva
Družstvo je založeno na dobu neurčitou.

-

ČI.5
Předmět podnikání (činnosti) družstva
provozování vodovodů a kanalizací
velkoobchod
specializovaný maloobchod
pronájem a půjčování věcí movitých
pronájem nemovitostí

ČI.6
Základní kapitál družstva
Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech
členských vkladů (t.j. základního členského
vkladu, dalšího členského vkladu), k jejichž
splacení se zavázali členové družstva.
ČI.7

(1) Základní členský vklad činí 5 000,-- Kč (pět
tisíc korun českých).
(2) Základní členský vklad musí být splacen v
penězích; nepeněžitý vklad se nepřipouští.
(3) Základní členský vklad je splatný
a) u zakládajících členů družstva
nejpozději do 15 (patnácti) dnů od
konání ustavující členské schůze
družstva členu představenstva
pověřenému správou vkladů, který
je povinen neodkladně vklady
uložit na zvláštní účet u banky,
který za tím účelem zřídí správce
vkladu na firmu zakládaného
družstva,
b) u ostatních převodem na účet
družstva nejpozději do jednoho
týdne ode dne konání členské
schůze, která rozhodla o přijetí za
člena.
(4) O splacení základního členského vkladu je
představenstvo povinno vydat písemné
potvrzení.
ČI.9
Další členský vklad
(1) Člen družstva je povinen nejpozději do 15
(patnácti) dnů od vzniku členství uhradit
další členský vklad ve výši 3 000,-- Kč na
každých započatých 5 000 obyvatel města
(obce), o které počet obyvatel přesahuje 5
000, tj.:
- město Pelhřimov---------------- 9 000,-Kč
- Město Humpolec --------------- 6 000,-Kč
- Město Pacov -------------------- 3 000,-Kč
(2) členové družstva jsou povinni k dalšímu
členskému vkladu do základního kapitálu
družstva, spočívajícímu ve vkladu majetku
získaného bezúplatným převodem od
Sdružení obcí pro vodovody a kanalizace
PEVAK se sídlem v Pelhřimově.
(3) Tento další členský vklad jsou členové
povinni vložit do základního kapitálu
družstva nejpozději do 180 (stoosmdesáti)
dnů poté, kdy na ně bude tento majetek
Sdružením obcí pro vodovody a kanalizace
PEVAK převeden. O převzetí povinnosti
k dalšímu
členskému
vkladu
uzavře
družstvo se členem písemnou smlouvu
podle § 572 zákona č. 90/2012 Sb.
(4) Nepeněžité vklady ocení znalec ze
seznamu znalců, vedeného příslušným
krajským soudem, určený dohodou družstva
a vkladatele

ZRUŠEN
ČI.8
Základní členský vklad

ČI.10
Právní nástupnictví
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(1)Družstvo
je
universálním
právním
nástupcem Sdružení obcí pro vodovody a
kanalizace PEVAK se sídlem v Pelhřimově.
(2)Na družstvo přechází dnem zániku
Sdružení obcí pro vodovody a kanalizace
PEVAK veškerý majetek (nemovitý i movitý,
investiční i neinvestiční a drobný, hmotný i
nehmotný) veškeré pohledávky a závazky
(splatné i dosud nesplatné), všechna práva
a povinnosti Sdružení obcí pro vodovody a
kanalizace PEVAK.
ČI.11
Další majetková účast
ZRUŠEN
ČI.12
Nedělitelný fond
(1) Družstvo při svém vzniku vytváří nedělitelný
fond, ve výši 10 % zapisovaného
základního kapitálu, který družstvo doplňuje
o 10 % ročního čistého zisku, a to až do
doby, než výše nedělitelného fondu
dosáhne částky rovnající se polovině
zapisovaného základního kapitálu.
(2) Z nedělitelného fondu lze za trvání družstva
hradit ztrátu z hospodaření družstva;
nedělitelný fond se za trvání družstva nesmí
použít k rozdělení mezi členy.
ČI.13
Rozdělení zisku
(1) Zisk vykázaný podle účetní závěrky rozdělí
družstvo po vypořádání daňových a jiných
odvodových povinností mezi nedělitelný
fond, případně další zajišťovací fondy, a
běžný účet.
(2) O rozdělení zisku rozhoduje na základě
návrhu představenstva členská schůze.
(3) Podíl na zisku je splatný do šesti měsíců od
schválení účetní závěrky, v němž družstvo
zisk vykázalo.
(4) Případný podíl na zisku družstva se
vyplácí po vypořádání předchozího roku jen
těm členům, u nichž členství v družstvu
trvalo nepřetržitě celý kalendářní rok. V
ostatních případech se vyplácí pouze jeho
poměrná část. O vyplacení podílu na zisku
rozhoduje představenstvo družstva za
podmínek stanovených členskou schůzí.
ČI.14
Vypořádací podíl
(1) Při zániku členství za trvání družstva má
dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
(2) Vypořádací podíl se vypočte jako rozdíl
mezi součtem základního členského vkladu
a dalšího členského vkladu a pohledávkami
družstva vůči členovi, jehož členství zaniklo.

(3) Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, a je
splatný nejpozději do tří měsíců po
schválení roční účetní závěrky za rok, v
němž členství zaniklo, nedohodne-li se
družstvo s bývalým členem nebo jeho
právním nástupcem jinak.

Část II.
Členství v družstvu
ČI.15
Vznik členství
(1) Členem družstva může být výlučně obec ve
smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění.
(2) Členství v družstvu vzniká:
a) zakládajícím členům družstva
dnem založení družstva,
b) dalším členům dnem rozhodnutí
členské schůze o přijetí za člena,
nebo dnem, který je v tomto
rozhodnutí uveden,
c) převodem členství dnem, kdy
představenstvo vysloví souhlas
s dohodou o převodu práv a
povinností spojených s členstvím
v družstvu (o převodu členského
podílu),
d) přechod členství se vylučuje.
(3) Vstupní vklad se vypočte jako součet
základního členského vkladu, dalšího
členského vkladu ve výši 3 000,-- Kč na
každých započatých 5 000 obyvatel
přijímané obce.
ČI.16
Postup při přijímání nových členů
(1) O přijetí nového člena družstva rozhoduje
členská schůze prostou většinou hlasů
přítomných členů.
(2) Na přijetí za člena družstva nemá zájemce
právní nárok.
ČI.17
Vznik členství v družstvu převodem
družstevního podílu
(1) Člen může svůj družstevní podíl převést se
souhlasem představenstva na jinou obec.
(2) Právní účinky převodu nastávají dnem
doručení účinné smlouvy o převodu
družstevního podílu družstvu, pokud ze
smlouvy nevyplývá, že účinky nastanou
později..
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ČI.18
Členská práva
(1) Členská práva vykonává člen-obec
prostřednictvím zástupce delegovaného
podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona 128/2000
Sb., o obcích, zastupitelstvem obce.
(2) Člen družstva má právo:
a) volit a být volen do orgánů
družstva,
b) zúčastnit se řízení a rozhodování
v družstvu,
c) podílet
se
na
výhodách
poskytovaných družstvem,
d) prostřednictvím svého zástupce
jednání členské schůze a hlasovat
na ní,
e) nahlížet prostřednictvím svého
zástupce do všech dokladů,
evidencí, výkazů, účetních dokladů,
daňových
přiznání,
a
jiných
písemností družstva,
f) v případě, že je usnesení členské
schůze v rozporu s právními
předpisy nebo stanovami družstva,
navrhnout, aby soud vyslovil
neplatnost
usnesení
členské
schůze.
Návrh
soudu
může
člen podat, jen do tří měsíců ode
dne, kdy se o rozhodnutí dozvěděl
anebo mohl dozvědět, nejpozději
však do jednoho roku od přijetí
rozhodnutí,
g) vyžádat si zápis a jeho přílohy
k nahlédnutí,
h) převést členská práva a členské
povinnosti v družstvu se souhlasem
představenstva družstva na jinou
obec (ČI. 17. stanov),
i) vyžádat si k nahlédnutí roční účetní
závěrku a návrh na rozdělení zisku,
j) na vypořádací podíl při zániku
členství v družstvu (ČI. 14. stanov).
ČI.19
Členské povinnosti
Člen družstva je povinen:
a) dodržovat tyto stanovy,
b) řídit se usneseními členské schůze
a představenstva,
c) neodkladně sdělovat
družstvu
všechny
změny
údajů
zapisovaných do seznamu členů.
d) uložit svému zástupci pro výkon
členských
práv
povinnost
zachovávat mlčenlivost o věcech
tvořících
obchodní
tajemství
družstva a dále o skutečnostech a
důvěrných informacích, jejichž
prozrazení třetím osobám by
mohlo družstvu způsobit škodu.

ČI.20
Zánik člena
Při zániku člena přechází členský podíl,
členství a všechna členská práva a členské
povinnosti na právního nástupce.
ČI.21
Zánik členství
(1) Členství zaniká:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

písemnou dohodou,
vystoupením,
vyloučením,
převodem družstevního podílu,
přechodem družstevního podílu,
zánikem právnické osoby – člena
družstva,
g) prohlášením konkursu na majetek
člena,
h) zamítnutím insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku člena,
i) doručením vyrozumění o
neúspěšné opakované dražbě
v řízení o výkonu rozhodnutí nebo
v exekuci, nebo právní mocí
k postižení členských práv a
povinností po uplynutí lhůty
uvedené ve výzvě ke splnění
vymáhané povinnosti podle
zvláštního právního předpisu a,
byl-li v této lhůtě podán návrh na
zastavení exekuce, po právní
moci rozhodnutí o tomto návrhu,
j) h)zánikem družstva,
(2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek
člena z jiných důvodů než po splnění
rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek
majetku, je-ho členství se obnovuje. To platí
obdobně i v případě, že byl pravomocně
zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce
postižením členských práv a povinností
člena v družstvu.
ČI.22
Vystoupení z družstva
Člen družstva může z družstva vystoupit
písemným oznámením o vystoupení z
družstva, a to i bez udání důvodu. Členství pak
zaniká uplynutím šestiměsíční výpovědní doby,
která začíná běžet ode dne doručení
písemného oznámení o vystoupení z
představenstva družstva.
ČI.23
Vyloučení z družstva
(1) Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a
přes písemnou výstrahu porušuje členské
povinnosti.
(2) O vyloučení člena družstva rozhoduje
členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení
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musí být písemné a musí být doručeno
členovi do vlastních rukou na adresu
uvedenou v seznamu členů družstva.
Součástí rozhodnutí musí být i poučení o
právu vylučovaného člena podat k členské
schůzi námitky podle odst. 5.
(3) Rozhodnutí o vyloučení může být přijato
pouze do tří měsíců ode dne, kdy se
družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení,
nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy
tento důvod vznikl.
(4) O vyloučení rozhoduje členská schůze
prostou většinou hlasů přítomných členů.
(5) Pokud člen s rozhodnutím členské schůze
o svém vyloučení nesouhlasí, má právo
podat nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení oznámení o vyloučení k členské
schůzi odůvodněné námitky,
(6) K námitkám
podaným
v rozporu
s předchozím odstavcem se nepřihlíží,
(7) O námitkách rozhoduje členská schůze
nejméně dvoutřetinovou většinou všech
hlasů.
(8) Proti rozhodnutí členské schůze o
zamítnutí námitek, nebo o vyloučení člena
může vylučovaná osoba podat ve lhůtě
třech měsíců ode dne doručení rozhodnutí
návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o
vyloučení za neplatné.
.
ČI.24
Seznam členů
(1) Družstvo vede seznam všech svých členů.
(2) Do seznamu se zapisuje název člena, sídlo,
IČO, DIČ, výše členského vkladu a rozsah
splnění vkladové povinnosti a den a způsob
vzniku a zániku členství v družstvu.
(3) Představenstvo je povinno každému členovi
družstva umožnit nahlédnutí do seznamu
členů.
(4) Člen družstva má právo na vydání
potvrzení o svém členství v družstvu a
obsahu jeho zápisu v seznamu.

ČÁST III.
Orgány družstva
ČI.25
Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
ČI.26
Společná ustanovení o členství v orgánech
družstva

(1) Členem orgánu družstva může být zvolena
jen fyzická osoba - pověřený (zmocněný)
zástupce člena družstva - obce (města).
(2)Členem orgánu družstva - pověřeným
(zmocněným) zástupcem obce může být
pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18
let, která je svéprávná, která je bezúhonná
ve smyslu zákona o živnostenském
podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež
je překážkou provozování živnosti podle
zákona o živnostenském podnikání, a která
byla podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, navržena a
pověřena zastupováním obce v orgánu
družstva zastupitelstvem obce a zmocněna
zastupitelstvem obce jednat za obec v
orgánu družstva.
(3)Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje
nebo na jejíž straně je dána překážka
výkonu funkce, se členem orgánu nestane,
i když byla zvolena. Přestane-li člen orgánu
družstva splňovat podmínky stanovené pro
výkon funkce občanským zákoníkem nebo
zvláštním právním předpisem, zejména je-li
odvoláno jeho pověření k zastupování obce
v orgánu družstva a zanikne-li tak jeho
zmocnění k jednání jménem členské obce v
orgánu družstva, jeho funkce a oprávnění
jednat jménem družstva zanikají. Tím
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v
dobré víře.
(4)Člena voleného orgánu může před
uplynutím jeho funkčního období odvolat
orgán, který jej zvolil. Tento orgán je
povinen nejpozději na svém příštím
zasedání provést volbu nového člena
orgánu.
(5)Člen orgánu, který byl do své funkce
zvolen, může z funkce odstoupit, je však
povinen oznámit to orgánu, jehož je členem.
V tomto případě jeho funkce zaniká
uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy bylo
toto oznámení doručeno družstvu.
(6) Jestliže se člen orgánu družstva vzdá
funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho
funkční období, nebo přestane-li splňovat
podmínky uvedené v odst. (2) a z tohoto
důvodu mu zanikne funkce, musí členská
schůze nejpozději do tří měsíců zvolit
nového člena představenstva. Nebude-li z
tohoto důvodu představenstvo schopno plnit
své funkce, jmenuje chybějící členy nebo
člena představenstva soud na návrh osoby,
jež na tom osvědčí právní zájem, a to na
dobu, než budou zvoleni noví členové nebo
člen, jinak může soud i bez návrhu družstvo
zrušit a nařídit jeho likvidaci.
(7) Za vykonávání volených funkcí může
členská schůze stanovit finanční odměnu.
(8)Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
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ČI.27
Odpovědnost za škodu
(1) Člen orgánu družstva odpovídá družstvu za
škodu, kterou způsobí při výkonu své
funkce.
(2)Členové orgánů družstva jsou povinni
vykonávat svou působnost s nezbytnou
loajalitou,
s potřebnými
znalostmi
a
pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech,
jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
družstvu způsobit škodu. Je-li sporné, zda
člen orgánu nebo zástupce člena orgánprávnické osoby jednal s péčí řádného
hospodáře, nese důkazní břemeno o tom,
že jednal s péčí řádného hospodáře, tato
osoba. Ti členové orgánů, kteří způsobili
společnosti porušením právních povinností
při výkonu působnosti orgánu družstva
škodu, odpovídají za tuto škodu společně a
nerozdílně.
Členové
představenstva
odpovídají za škodu, kterou způsobili
společnosti plněním pokynu členské
schůze, jen je-li pokyn členské schůze v
rozporu s právními předpisy.
(3) Každý člen je oprávněn domáhat se za
družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu
družstva, nebo splnění jejich případné
povinnosti plynoucí z dohody o vypořádání
újmy, uzavřené podle § 53 odst. 3 zákona o
obchodních korporacích
(4) Členové představenstva, o nichž tak
rozhodl soud ručí za splnění povinností
družstva, jestliže bylo rozhodnuto o úpadku
družstva a členové představenstva věděli
nebo měli a mohli vědět, že je družstvo
v úpadku a v rozporu s péčí řádného
hospodáře neučinili za účelem odvrácení
úpadku
vše
potřebné
a
rozumně
předpokládatelné.
(5) Zástupci členských obcí, kteří jsou členy
orgánu družstva, mají stejnou odpovědnost,
jako by byli členy orgánu družstva osobně.
Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí
obec, která je zmocnila.
(6) Nároky družstva z odpovědnosti členů
orgánů družstva za škodu uplatňuje
představenstvo.
Vůči
členům
představenstva uplatňuje nároky družstva
kontrolní
komise
prostřednictvím
jí
určeného člena.

ČI.28
Funkční období
(1) Volební období všech orgánů družstva je
pět let.

(2)Členové orgánů družstva mohou být voleni
opakovaně.
ČI.29
Odstoupení z funkce
(1) Člen voleného orgánu družstva může z
funkce odstoupit, je však povinen oznámit
to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce
končí uplynutím jednoho měsíce od
doručení tohoto oznámení. Příslušný orgán
musí projednat odstoupení svého člena na
svém nejbližším zasedání poté, kdy se o
odstoupení dozvěděl,
(2) Příslušný orgán, jehož počet členů neklesl
pod
polovinu
může
povolat
za
odstupujícího člena zastupujícího člena až
do doby, kdy může být provedena řádná
volba nového člena. Zastupující člen má
práva a povinnosti řádného člena.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí i pro zánik
členství v představenstvu smrtí, nebo
přestane-li
člen
splňovat
podmínky
uvedené v ČI.26 odst. (2).
(4) Odstupující člen je povinen řádně
vykonávat svou funkci až do okamžiku
zvolení nového člena představenstva, do
okamžiku projednání odstoupení, nebo do
okamžiku povoláni zastupujícího člena.
ČI.30
Odvolání z funkce
(1) Členská schůze může zvoleného člena
orgánu družstva kdykoliv odvolat z funkce,
a to i bez uvedení důvodů. Funkce člena
orgánu zaniká přijetím usnesení o odvolání.
(2) Odvolání z funkce musí být členu orgánu,
nebyl-li přítomen na členské schůzi, která
jej z funkce odvolala, oznámeno písemně
nejpozději do 15 dnů ode dne konání
členské schůze.
ČI.31
Zánik funkce
Funkce člena orgánu družstva zaniká také
z důvodů uvedených v ČI.26 odst. (3) stanov.
ČI.32
Členská schůze
(1)Nejvyšším orgánem družstva je členská
schůze.
(2)Členská schůze se schází nejméně jednou
za každé účetní období.
(3)Členskou schůzi svolává představenstvo
družstva písemnou pozvánkou nejméně 15
dnů předem. Pozvánka se doručuje
doporučeně. Pozvánka musí obsahovat
náležitosti uvedené v § 636 zákona o
obchodních
korporacích.
Součástí
pozvánky jsou podkladové materiály v
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rozsahu
odpovídajícím
složitosti
jednotlivých bodů programu. Na žádost
alespoň 10% členů družstva, disponujících
nejméně jednou pětinou hlasů, nebo
kontrolní komise zařadí představenstvo jimi
určenou záležitost na pořad jednání
členské schůze; pokud žádost došla po
zaslání pozvánky na členskou schůzi,
informuje o tom představenstvo přítomné
na členské schůzi. Záležitosti, které nebyly
zařazené na pořad jednání členské schůze
zařadit jen postupem podle odst. (14).
(4)Jestliže má být na programu jednání
členské schůze změna stanov družstva
nebo přijato usnesení, jehož důsledkem je
změna stanov, musí pozvánka obsahovat
v příloze návrh těchto změna anebo návrh
usnesení.
(5) Jestliže člen družstva hodlá uplatnit na
členské schůzi protinávrhy k návrhům,
jejichž obsah je uveden v pozvánce, je
povinen doručit písemné znění svého
návrhu nebo protinávrhu družstvu nejméně
pět pracovních dnů přede dnem konání
členské schůze. To neplatí, jde-li o návrhy
na volbu konkrétních osob do orgánů
družstva. Představenstvo je povinno
doručit
jeho
protinávrh
se
svým
stanoviskem, pokud je to možné, nejméně
tři dny před oznámeným datem konání
členské schůze všem členům družstva.
(6)Členská schůze musí být svolána, požádá-li
o to písemně alespoň 10% členů družstva,
disponujících nejméně jednou pětinou
hlasů, nebo kontrolní komise. Jestliže
představenstvo nesvolá členskou schůzi
tak, aby se konala do 40 dnů od doručení
žádosti, je osoba písemně pověřená
osobami nebo orgánem, který požadoval
svolání členské schůze, oprávněna svolat
členskou
schůzi
sama.
Členové
představenstva jsou společně a nerozdílně
povinni vydat této osobě na její
žádost seznam členů družstva.
(7) Každý člen je oprávněn účastnit se jednání
členské schůze, hlasovat na ní a podávat
na ní návrhy.
(8) Při hlasování na členské schůzi má každý
člen družstva jeden hlas na každých
5 000,— Kč základního členského vkladu a
jeden hlas na každé 3 000,- Kč splaceného
dalšího členského vkladu uvedeného v ČI.9
odst. (1) stanov.
(9) Při hlasování o věcech uvedených v ČI. 38
písm. a), f), j), m), n), l), v), w) a z) stanov
má každý člen jeden hlas.
(10) Jednání členské schůze se členská obec
účastní
prostřednictvím
zástupce
delegovaného podle § 84 odst. 2 písm. g)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zastupitelstvem obce. Zástupce, i když jím

je statutární zástupce obce, je povinen při
prezentaci před zahájením členské schůze
odevzdat výpis z usnesení zastupitelstva
obce, jímž byl na členskou schůzi
delegován.
(11) Členská schůze je schopna usnášení, jeli přítomna nadpoloviční většina členů.
Jestliže má být přijato usnesení členské
schůze o některé ze záležitostí uvedených
v ČI. 38 písm. f), j), n), l) a z) stanov je
členská schůze schopna se usnášet, pokud
jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech
členů.
(12) Členská schůze rozhoduje prostou
většinou hlasů přítomných členů, není-li
zákonem
nebo
těmito
stanovami
předepsána kvalifikovaná většina.
(13) O věcech uvedených ČI. 38 písm. a), f), j),
m), n), l), v), w) a z), stanov rozhoduje
členská schůze alespoň dvoutřetinovou
většinou všech hlasů.
(14) O záležitostech, které nebyly v pozvánce
v
programu
schůze
uvedeny
lze
rozhodnout pouze tehdy, jestliže jsou
přítomni všichni členové družstva a všichni
souhlasí s doplnění programu jednání.
ČI.33
Náhradní členská schůze
(1) Není-li členská schůze schopna se
usnášet, svolá představenstvo náhradní
členskou schůzi tak, aby se konala do 3
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 dnů ode dne, na který byla
svolána původní členská schůze,
nejpozději však 10 dnů před konáním
náhradní členské schůze.
(2) Náhradní členská schůze je schopna se
usnášet bez ohledu na ustanovení
ČI.32 odst. (11).
ČI.34
Nemožnost výkonu hlasovacího práva
(1) Člen družstva nemůže vykonávat
hlasovací právo:
a) Je-li v prodlení se splněním vkladové
povinnosti,
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,
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d) rozhoduje-li
členská
schůze
o
schválení poskytnutí finanční asistence
ve vztahu k němu.
(2) Při posuzování způsobilosti členské
schůze činit rozhodnutí a při hlasování
na členské schůzi se nepřihlíží k
hlasům členů, kteří nemohou ze shora
uvedených důvodů vykonávat své
hlasovací právo.
ČI.35
Jednací řád členské schůze
(1) Zasedání členské schůze je neveřejné,
mohou se ho zúčastnit vedle delegovaných
zástupců členských obcí i přizvaní hosté
nebo přizvaní pracovníci družstva, které
přizve představenstvo.
(2) Prezentaci
přítomných
zajišťuje
představenstvo. Při prezentaci je každému
zástupci členské obce předán hlasovací
lístek se jménem obce a s uvedením počtu
hlasů, které obci náleží
(3) V hodinu určenou k zahájení členské
schůze oznámí předseda představenstva
nebo některý z členů představenstva, kolik
členů je přítomno a zda je členská schůze
schopná usnášení.
(4) Členská schůze volí předsedu členské
schůze a zapisovatele.
(5) Do zvolení předsedajícího řídí jednání
členské schůze předseda představenstva.
(6) Jednání členské schůze se řídí pořadem
uvedeným v pozvánce. Pořad jednání
může být doplněn pouze v případě, že jsou
přítomni všichni členové družstva a všichni
s doplněním pořadu jednání souhlasí.
(7) Hlasuje se veřejně zvednutím hlasovacího
lístku s počtem hlasů, nestanoví-li členská
schůze jinak.
(8) Nejprve se hlasuje o návrhu, není-li
schválen, hlasuje se o protinávrzích v
pořadí, jak byly předloženy.
(9) Navrhuje-li se členské schůzi, aby
hlasováním vybrala některou z variant
návrhu, rozhoduje počet hlasů; vybrána je
varianta, která získala nejvyšší počet hlasů.
V případě rovnosti hlasů rozhodne členská
schůze novým hlasováním mezi variantami,
které měly shodný počet hlasů.
( 1 0 Hlasuje se v pořadí „pro", „proti", „zdržel
se".
ČI.36
ZRUŠEN
ČI.37
Zápis z členské schůze
(1) O každé členské schůzi se pořizuje zápis,
který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze

b) přijatá usnesení,
c) program jednání
d) výsledky hlasování,
e) námitky členů
(2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků
schůze, pozvánka na ni a podklady, které
byly předloženy k projednávaným bodům.
(3) Zápis podepisuje předseda členské
schůze,
zapisovatel
a
předseda
představenstva, pokud byl jednání členské
schůze přítomen; nebyl-li přítomen, pak
místo něj zápis podepíše kterýkoliv člen
představenstva, který se členské schůze
zúčastnil.
(4) Opis
zápisu
a
jeho
příloh
je
představenstvo povinno zaslat nejpozději
do jednoho měsíce ode dne konání
členské
schůze
všem
členům
družstva.

ČI.38
Působnost členské schůze
Do působnosti členské schůze zejména patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy
představenstva a členy kontrolní
komise,
c) určovat výši odměny představenstva
a kontrolní komise,
d) schvalovat
řádnou,
mimořádnou
nebo mezitímní účetní závěrku,
e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce,
f)
schvalovat
poskytnutí
finanční
asistence,
g) rozhodovat o námitkách člena proti
rozhodnutí o jeho vyloučení,
h)
schvalovat jednání učiněná za
družstvo do jeho vzniku,
i)
rozhodovat o rozdělení zisku, jakož i
o úhradě ztráty, schvalovat plán užití
finančních prostředků na běžný rok,
j)
rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
k) rozhodovat o použití rezervního
fondu,
l)
rozhodovat o vydání dluhopisů,
m) schvalovat převod, nájem nebo
zastavení závodu, nebo takové jeho
části, která by znamenala podstatnou
změnu struktury družstva, nebo
změnu v předmětu podnikání,
n) rozhodovat o přeměně družstva,
o) schvalovat
smlouvu
o
tichém
společenství a její změnu a zrušení,
p) schvalovat
smlouvu
o
dalším
členském vkladu a její změnu a
zrušení,
q) rozhodovat o udělení prokury,
r) jmenovat a odvolávat výkonného
ředitele a stanovit jeho plat,
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s)

rozhodovat o vnitřní organizaci
družstva,
zřízení
poboček,
provozoven, filiálek, atd.
t)
schvalovat organizační řád,
u) schvalovat účasti na podnikání třetích
osob,
v) rozhodovat o přijeti nového člena
družstva,
w) rozhodovat
o
vyloučení
člena
z družstva,
x) rozhodovat o přijetí úvěru, nebo využití jiného zdroje peněžních prostředků, než jsou další členské vklady členů družstva, rozhodovat o neplánovaném užití finančních prostředků
družstva v částkách nad 100 000,-Kč
(jedno sto tisíc korun českých),
y) rozhodovat o uplatnění nároků na
náhradu škody způsobené členem
představenstva při výkonu funkce
z) rozhodovat o zrušení družstva
s likvidací,
aa) volit a odvolávat likvidátora a
rozhodovat o jeho odměně,
bb) schvalovat zprávu likvidátora o
naložení s likvidačním zůstatkem,
cc) rozhodovat o dalších otázkách, které
do její působnosti schvaluje zákona
nebo tyto stanovy.

ČI.39
Představenstvo
(1) Představenstvo má čtyři členy.
(2)Představenstvo je statutárním orgánem
družstva.
(3)Představenstvo družstva volí ze svého
středu předsedu. Předseda představenstva
může být volen opakovaně.
(4)Představenstvo se schází podle potřeby,
nejméně však 4 x ročně. Zasedání svolává
předseda
představenstva
písemnou
pozvánkou nejméně 14 dnů předem. Jedno
vyhotovení pozvánky musí být ve stejné
lhůtě doručeno kontrolní komisi k rukám
předsedy kontrolní komise.
(5) Představenstvo se musí sejít do 10 dnů od
doručení podnětu kontrolní komise, jestliže
na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
(6)Představenstvo se usnáší hlasováním, při
kterém má každý člen představenstva
jeden hlas. Nestanoví-li představenstvo
svým usnesením jinak, je hlasování
veřejné.
(7) K přijetí rozhodnutí je třeba alespoň
tříčtvrtinové většiny hlasů všech členů
představenstva.
(8) O jednání představenstva se vyhotovuje
zápis, který podepisuje předsedající a
zapisovatel. Každý z členů představenstva

obdrží jedno vyhotovení zápisu. V zápisu z
jednání představenstva musí být jmenovitě
uvedeni členové představenstva, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením
představenstva nebo se zdrželi hlasování.
Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že
neuvedení členové hlasovali pro přijetí
usnesení.
(9) Opis zápisu a jeho příloh je představenstvo
povinno zaslat nejpozději do patnácti dnů
ode dne zasedání představenstva všem
členům družstva.
(10)Pro členy představenstva platí zákaz
konkurence uvedený v § 740 a násl. zákona
o obchodních korporacích.
ČI.40
Jednání a podepisování jménem družstva
(1) Jménem družstva jedná ve všech věcech
představenstvo. Jménem představenstva
jedná a podepisuje samostatně předseda
nebo samostatně kterýkoliv z členů
představenstva.
(2) Právní úkony představenstva, pro které je
předepsána písemná forma, podepisuje za
družstvo
předseda
a
další
člen
představenstva,
nebo
dva
členové
představenstva.
(3)
ČI.41
Působnost představenstva
Představenstvo
rozhoduje
všech
o
záležitostech družstva, které nejsou zákonem
nebo stanovami vyhrazeny jiným orgánům.

ČI.42
Kontrolní komise
(1) Kontrolní komise má tři členy.
(2) Kontrolní komisi volí členská schůze ze
členů družstva tak, aby její členové nebyli
mezi sebou nebo se členy představenstva
manžely, příbuznými v řadě přímé nebo
sourozenci.
Členy
kontrolní
komise
nemohou být členové představenstva.
(3) Kontrolní komise volí ze svého středu
předsedu. Předseda kontrolní komise může
být volen opakovaně.
(4) Kontrolní komise se schází nejméně 4 x
ročně. Zasedání svolává předseda kontrolní
komise písemnou pozvánkou nejméně 14
dnů předem.
(5) Kontrolní komise se usnáší hlasováním, při
kterém má každý člen jeden hlas.
Nestanoví-li
kontrolní
komise
svým
usnesením jinak, je hlasování veřejné.
(6) O jednání kontrolní komise se vyhotovuje
zápis, který podepisuje předsedající a
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zapisovatel. Každý z členů kontrolní komise
obdrží jedno vyhotovení zápisu. V zápisu z
jednání kontrolní komise musí být jmenovitě
uvedeni členové kontrolní komise, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením
kontrolní komise, nebo se zdrželi hlasování.
Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že
neuvedení členové hlasovali pro přijetí
usnesení.
ČI.43
( 1 ) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat
veškerou činnost družstva a projednávat
stížnosti členů družstva.
(2) Kontrolní komise je povinna dávat písemné
stanovisko k roční účetní závěrce a k
návrhu na rozdělení zisku nebo k úhradě
ztráty.
(3) Při výkonu své činnosti je kontrolní komise
nezávislá na ostatních orgánech družstva.
ČI.44
(1) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si
od představenstva jakékoliv informace o
hospodaření družstva. Představenstvo je
povinno bez zbytečného odkladu oznámit
kontrolní komisi všechny skutečnosti, které
mohou
mít
závažné
důsledky
v
hospodaření nebo postavení družstva a
jeho členů.
(2) Pověření členové kontrolní komise jsou
oprávněni zúčastnit se zasedání všech
orgánů družstva.
(3) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní
komise představenstvo a o výsledku
provedených
kontrol
a
zjištěných
nedostatcích předkládá představenstvu
písemné zprávy a vyžaduje zjednání
nápravy. V případě potřeby navrhuje
opatření k odstranění zjištěných nedostatků
a ke zlepšení činnosti družstva.
(4) Jednotlivými kontrolními úkony může
kontrolní komise pověřit jednoho nebo více
členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat
informace a doklady v rozsahu oprávnění
kontrolní komise.
(5) Neodstraní-li
představenstvo
zjištěné
nedostatky v dohodnutých termínech, je
kontrolní komise oprávněna požádat
představenstvo o svolání členské schůze.

ČÁST IV.
Zrušení a likvidace družstva
ČI.45

(1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního
rejstříku.
(2) Družstvo se ruší:
a) usnesením členské schůze
b) zrušením konkursu po splnění
rozvrhového usnesení nebo
zrušením konkursu z důvodu, že
majetek úpadce nepostačuje k
úhradě nákladů konkursu, anebo
zamítnutím návrhu na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku
c) rozhodnutím soudu
d) jinými způsoby stanovenými
zákonem
(3) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se
osvědčuje veřejnou listinou.

ČI.46
Likvidace
(1) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace.
(2) Likvidátora jmenuje členská schůze.
(3) Likvidátor je povinen vypracovat před
rozdělením likvidačního zůstatku konečnou
zprávu o průběhu likvidace, účetní závěrku
a návrh na použití likvidačního zůstatku.
Tyto dokumenty předloží ke schválení
členské schůzi.
(4) Likvidační zůstatek se mezi členy rozdělí
podle poměru jejich splacených členských
vkladů.

ČÁST V.
Řádná účetní závěrka a výroční
zpráva o hospodaření
ČI.47
(1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok
účetní závěrku.
(2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne
představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku,
popřípadě způsob úhrady ztrát.
(3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou
účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a
úhrady ztrát k nahlédnutí.

ČÁST VI.
Ustanovení přechodná, společná a
závěrečná
ČI.48
(1) Není-li těmito stanovami stanoveno jinak,
platí pro právní poměry družstva a pro
vztahy členů k družstvu ustanovení
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občanského zákoníku a zákona o
obchodních korporacích.
(2) V případě, že některé ustanovení těchto
stanov pozbude vzhledem ke změnám
právních předpisů platnosti, účinnosti, nebo
se stane sporným, zůstávají ostatní
ustanovení těchto stanov nedotčena. Místo
dotčeného ustanovení se použije buď
příslušné ustanovení obecně závazného
právního předpisu, které je svou povahou a
účelem nejbližší zamýšlenému účelu
stanov, nebo není-li takového ustanovení,
použije se způsob řešení, který je v činnosti
družstev tohoto charakteru obvyklý a běžný.

ČI.49
(1) Stanovy v tomto znění byly schváleny
členskou schůzí družstva konanou dne
21.5.2014
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