Stanovy
Klastr výrobců obalů, družstvo
Část I.
Základní ustanovení
Družstvo bylo založeno ustavující členskou schůzí za účelem podpory podnikatelských aktivit svých
členů, k prosazování jejich společných zájmů, k ochraně zájmů svých členů a vzájemné pomoci a
spolupráci. Činnost družstva je zaměřena na zavádění nových metod a technologií do oblasti
průmyslových obalů a souvisejících činností, budovaných a zaváděných pod společným označením
Klastr výrobců obalů (dále jen „Klastr“). Klastr je společenstvím družstva, všech členů družstva a
právnických i fyzických osob, které se podílí na činnosti Klastru na základě s družstvem uzavřené
dohody o spolupráci. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Posláním družstva je vytvořit inovační a technologické centrum pro podporu rozvoje podnikání a
inovací podnikatelů z oboru výroby průmyslových obalů a logistických řešení. Hlavním cílem činnosti
družstva je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů družstva a Klastru.
----------------------------------------------------------------------

Čl.1
NÁZEV DRUŽSTVA
Název družstva zní: Klastr výrobců obalů, družstvo (dále jen „družstvo“) ----------------------------------------

Čl.2
SÍDLO
Sídlem družstva je: Jaroměř. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.3
TRVÁNÍ
Družstvo bylo založeno na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------------------------------

Čl.4
ÚČEL DRUŽSTVA
Účel družstva je soukromý a je založeno v soukromém zájmu. ----------------------------------------------------Čl.5
PŘEDMĚT ČINNOSTI A PODNIKÁNÍ
1.

Předmětem podnikání družstva je: --------------------------------------------------------------------------------o zprostředkování obchodu a služeb, ---------------------------------------------------------o pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, ---------------o služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské
povahy, ---------------------------------------------------------------------------------------------o reklamní činnost a marketing, -----------------------------------------------------------------o vydavatelské a nakladatelské činnosti, -----------------------------------------------------o specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím, -----------------o činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, -o činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----------o činnost technických poradců v oblasti výroby obalů, -----------------------------------o činnost technických poradců v oblasti výroby výrobků z papíru a lepenky, -------o poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, ----------------o příprava a vypracování technických návrhů, ----------------------------------------------o výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
o pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------Předmětem činnosti družstva je zejména: ----------------------------------------------------------------------- propagace družstva, ----------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

poradenská činnost pro členy družstva, --------------------------------------------------------------------podpora a koordinace spolupráce členů Klastru,---------------------------------------------------------metodické vedení v oblasti dotací družstva a jednotlivých členů družstva, ------------------------podpora a koordinace vybraných činností družstva, jako např. výzkum, vývoj, marketing,
sběr a třídění informací, vzdělávání a zvyšování odbornosti členů Klastru a jejich
zaměstnanců, společný nákup vybraných služeb a materiálů, společný prodej vybraných
služeb i výrobků a dalších služeb pro členy Klastru podle aktuálních potřeb, ---------------------řízení činností vzniklých na základě dotací družstva. --------------------------------------------------

Čl.6
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Každý člen se podílí na základním kapitálu základním členským vkladem. ----------------------------Člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. (§ 563
odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) (dále jen ZOK) ---------------------------------------------------------------------------------------Základní kapitál družstva tvoří souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu.
Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších členských
vkladů. (§ 563 odst. 3 ZOK) ----------------------------------------------------------------------------------------Druhy členství v družstvu: ------------------------------------------------------------------------------------------a) Základní členství. --------------------------------------------------------------------------------------------------b) Akademické členství. ---------------------------------------------------------------------------------------------Členstvím základním se rozumí členství vzniklé při založení družstva u zakládajících členů
dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku nebo na základě písemné přihlášky podané
zájemcem o členství, splněním integračního auditu a rozhodnutím členské schůze o jeho přijetí
za člena družstva. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního vkladu a
doklad o zaplacení integračního auditu. Splnění integračního auditu se nevztahuje na
akademické členství. -------------------------------------------------------------------------------------------------Členstvím akademickým se rozumí členství Univerzit, VŠ, dalších vzdělávacích ústavů a
specializovaných nepodnikatelských institucí. Akademické členství je plnohodnotné s členstvím
základním. Pro přijetí za člena se použijí stejné podmínky jako pro přijetí za člena se základním
členstvím vyjma odlišných ustanovení uvedených v těchto stanovách. ---------------------------------Čl.7
ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD

1.
2.
3.

4.

5.

Základní členský vklad každého člena činí 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Základní
členský vklad pro akademické členství činí 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). -----------------------Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná. (§ 564 odst. 2 ZOK) --------------Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné, určují-li tak stanovy. Základní
členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek
stávající výše. Mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního
členského vkladu doplatkem člena, a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu
musí uplynout lhůta alespoň 90 dnů. (§ 566 ZOK) -----------------------------------------------------------Členská schůze může rozhodnout, že se základní členský vklad poměrně zvýší všem členům
z vlastních zdrojů družstva. Zvýšení základního členského vkladu z vlastních zdrojů je možné
pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které členská schůze o zvýšení rozhoduje,
ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Ke zvýšení základního členského vkladu nelze použít
rezervní fond, pokud se podle jiného právního předpisu nebo stanov zřizuje, jiné fondy, které
jsou vytvořeny k jiným účelům než ke zvýšení základního členského vkladu, ani vlastní zdroje,
které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit. Zvýšení základního
kapitálu nesmí být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi vlastním kapitálem a součtem dosavadního
základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a jejichž účel není
družstvo oprávněno měnit. (§ 567 ZOK) ------------------------------------------------------------------------Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to neplatí, jestliže došlo
ke snížení základního členského vkladu. (§ 565 ZOK) -------------------------------------------------------

Čl.8
DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD
1.
2.
3.

Členové družstva se mohou na základě usnesení členské schůze, která stanoví bližší
podmínky, zavázat k dalšímu členskému vkladu. (§ 563 odst. 2 ZOK) ----------------------------------Výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá. (§ 563 odst. 2 ZOK) ---------O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou
smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět
nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové
povinnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.9
1.
2.
3.
4.
5.

6.

DRUŽSTEVNÍ PODÍL
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. (§ 595
odst. 1 ZOK) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. (§ 595 odst. 2 ZOK) ------------------------------Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle zákona o
přeměnách. (§ 596 ZOK) -------------------------------------------------------------------------------------------Družstevní podíl nesmí být ve spoluvlastnictví; to neplatí pro společné jmění manželů. (§ 597
ZOK) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní podíly
splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým
z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato
práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. (§
606 ZOK) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Družstevní podíl lze se souhlasem členské schůze rozdělit. Rozdělit družstevní podíl nelze,
pokud by v důsledku rozdělení podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele
družstevního podílu pod výši základního členského vkladu. (§ 607 ZOK) -------------------------------

Část II.
Členství v družstvu
Čl.10
VZNIK ČLENSTVÍ PO VZNIKU DRUŽSTVA
1.
2.

3.

Členem družstva může být fyzická osoba i právnická osoba, která má na členství zájem a jejíž
činnost splňuje podmínky a zaměření uvedené v preambuli těchto stanov. ---------------------------Za trvání družstva vzniká členství v družstvu za podmínek stanovených ZOK a těmito
stanovami: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. na základě rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena, řádným splacením základního
členského vkladu a převzetím závazku k dalšímu členskému vkladu, splněním
integračního auditu ------------------------------------------------------------------------------------------2.2. převodem nebo přechodem družstevního podílu, ----------------------------------------------------2.3. jiným způsobem stanoveným zákonem. ----------------------------------------------------------------Podmínkou členství v družstvu není pracovní vztah. ---------------------------------------------------------

Čl.11
1.

2.

PŘIJETÍ ZA ČLENA DRUŽSTVA
O přijetí nového člena družstva rozhoduje členská schůze na základě písemné přihlášky
uchazeče o členství prostou většinou hlasů přítomných členů. Uchazeč musí splnit integrační
audit. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení základního vkladu a doklad o
zaplacení integračního auditu. Splnění integračního auditu se nevztahuje na akademické
členství. Členská schůze je povinna rozhodnout o přihlášce na jednání nejblíže následujícím po
doručení přihlášky družstvu. Toto rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem,
případně osobně do vlastních rukou proti potvrzení podpisem dotčeného nového člena.
Družstvo vrátí základní vklad třetí osobě, kterou nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne
zamítavého rozhodnutí. ---------------------------------------------------------------------------------------------Na přijetí za člena družstva nemá zájemce právní nárok. ---------------------------------------------------

3.
4.

Písemná přihláška za člena musí osahovat název družstva, jméno a bydliště fyzické osoby,
firmu a sídlo právnické osoby a vymezení jeho družstevního podílu. (§ 577 odst. 2 ZOK) ---------Další členský vklad, ani jeho část nelze za trvání členství vracet ani jinak vypořádávat. (§ 572
odst. 2 ZOK). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.12
PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU
1.
2.
3.

Člen družstva může svůj družstevní podíl nebo jeho část převést na jiného člena nebo na
osobu, která není členem. Převod je podmíněn souhlasem členské schůze. (§ 600 ZOK) ---------Podpis převodce na smlouvě o převodu družstevního podílu nemusí být úředně ověřen. ---------Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné
smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž
účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové
smlouvy. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem
spojeny. (§ 601 ZOK) -------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.13
1.
2.
3.
4.

PŘECHOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU
V případě smrti člena přechází družstevní podíl na dědice, pokud s přechodem družstevního
podílu vysloví souhlas členská schůze družstva. (§ 604 ZOK)
Souhlasí-li členská schůze se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by byl členem družstva
ode dne nabytí dědictví. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nevyrozumí-li družstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo o udělení souhlasu
požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. -----------------------------------Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast
v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však jeden měsíc ode dne, kdy
se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí tři měsíce a po dobu jejího
běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď, platí,
že se členem družstva nestal. (§ 603 ZOK) --------------------------------------------------------------------Čl.14

ZÁNIK ČLENSTVÍ
Členství zaniká způsoby uvedenými v § 610 ZOK. --------------------------------------------------------------------

Čl.15
VYLOUČENÍ Z DRUŽSTVA
Člen může být z družstva vyloučen za podmínek a způsobem stanoveními v § 614 až 622 ZOK. --------

Čl.16
VYPOŘÁDACÍ PODÍL
1.
2.
3.

4.
5.

V případě zániku členství, kdy družstevní podíl nepřejde na jinou osobu, má člen právo na
výplatu vypořádacího podílu. --------------------------------------------------------------------------------------Výše a splatnost vypořádacího podílu se řídí stanovením § 623 až 628 ZOK. ------------------------Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní
závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke
kapitálu, jenž je: --------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. ve fondech zřízených ze zákona či na základě rozhodnutí členské schůze družstva,
především v Rozvojovém fondu družstva; --------------------------------------------------------------3.2. tvořen hodnotou majetku získaného z dotovaných projektů, u nichž se na financování
podíleli svými členskými vklady pouze někteří členové; to neplatí, podílel-li se člen, jehož
členství zaniklo, na tomto majetku. V takovém případě se při určování výše vypořádacího
podílu k tomuto kapitálu přihlíží. ---------------------------------------------------------------------------3.3. rovněž se nepřihlíží ke vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem,
k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. ----------------------------------------------------------Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu není nárok z důvodu zániku členství na
jakoukoliv jinou část majetku družstva. --------------------------------------------------------------------------Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému
členovi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.17
ČLENSKÁ PRÁVA A POVINNOSTI
1.
2.
3.

4.

Člen má zaručena veškerá práva podle zákona. -------------------------------------------------------------Člen nesmí dát družstevní podíl do zástavy. (§ 32 odst. 3 ZOK) -----------------------------------------Členovi družstva lze uložit povinnost přispět na úhradu ztráty družstva. (§ 587 ZOK) Uhrazovací
povinnost je pro všechny členy stejná, bude uložena rozhodnutím členské schůze ve výši
maximálně trojnásobku základního členského vkladu. -------------------------------------------------------Člen má veškeré povinnosti stanovené zákonem, zejména:
4.1. dodržovat stanovy a organizační řád družstva, popř. jiné předpisy, budou-li schváleny
členskou schůzí, -----------------------------------------------------------------------------------------------4.2. dodržovat obecně uznávané morální zásady a serióznost v jednání a podnikání, -----------4.3. aktivně spolupracovat na dohodnutém programu činnosti, -----------------------------------------4.4. dodržovat rozhodnutí orgánů družstva, ------------------------------------------------------------------4.5. řádně a včas hradit příspěvky na činnost družstva a hradit poplatky za úkony ve výši
stanovené členskou schůzí, --------------------------------------------------------------------------------4.6. poskytovat orgánům družstva podklady a informace k uskutečňování činností družstva
v rozsahu schváleném členskou schůzí. ----------------------------------------------------------------4.7. chránit družstevní majetek. ----------------------------------------------------------------------------------

Čl.18
1.

2.

3.

4.

SEZNAM ČLENŮ
Družstvo je povinno vést seznam všech svých členů. Náležitosti seznamu členů a způsob jeho
vedení určuje ustanovení § 580 až 583 ZOK. Do seznamu členů družstva se vyjma zákonem
stanovených údajů zapisuje také elektronická adresa člena družstva (email). ------------------------Družstvo vede odděleně seznam všech členů družstva, se kterými je uzavřena dohoda o
spolupráci nebo mají statut přidruženého členství, a to ve stejném rozsahu a za stejných
podmínek jako seznam svých členů. -----------------------------------------------------------------------------Družstvo je povinno vydat každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis
seznamu všech členů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu po
doručení žádosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda umožní každému (tj. nejen členovi) nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže
osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, jehož se zápis
týká; podpis člena na souhlasu musí být úředně ověřen. ----------------------------------------------------

ČÁST IV.
Orgány družstva
Čl.19
ORGÁNY DRUŽSTVA
Orgány družstva jsou: --------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
členská schůze --------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
předseda družstva -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.20
ČLENSKÁ SCHŮZE
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. -------------------------------------------------------------Členská schůze se schází nejméně jednou za účetní období. --------------------------------------------Členskou schůzi svolává předseda družstva. -----------------------------------------------------------------Družstvo je povinno zřídit ve svém sídle informační desku, na které se vyvěšují všechna
oznámení družstva, včetně pozvánky na členskou schůzi. (§ 562 odst. 1 ZOK) ---------------------Družstvo zřídí internetové stránky, na nichž uveřejňuje pozvánku na členskou schůzi. Pozvánka
se současně zasílá všem členům družstva, a to prostřednictvím poštovního doručovatele nebo
na emailovou adresu člena družstva. (§ 636 odst. 1 ZOK) -------------------------------------------------Pozvánka se považuje za doručenou uveřejněním na internetových stránkách. (§ 636 odst. 1
ZOK). Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách družstva nejméně 15 dnů přede

7.

8.
9.

10.

11.

12.

dnem konání členské schůze a současně zaslána členům družstva na adresu uvedenou
v seznamu členů, případně osobně doručena oproti podpisu. --------------------------------------------Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň: ---------------------------------------------------7.1. název a sídlo družstva --------------------------------------------------------------------------------------7.2. místo konání a hodinu zahájení --------------------------------------------------------------------------7.3. označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze --------------------7.4. program členské schůze ------------------------------------------------------------------------------------7.5. místo, kde se člen může seznámit s podklady pro jednání členské schůze, ------------------7.6. je-li na programu členské schůze změna stanov nebo usnesení, jehož důsledkem je
změna stanov, plný text návrhu změn stanov nebo návrh usnesení, jehož důsledkem je
změna stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------------Předseda svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. ----------------------------Předseda svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že -------------------9.1. ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, -------------------------------------------------------------------------------------9.2. nebo ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by
neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti předpokládat, -------------------------------------------------------------------------------------9.3. nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního
předpisu, --------------------------------------------------------------------------------------------------------a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. -----------------------------------------Předseda svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala členská schůze nebo alespoň 20 %
členů družstva, neurčují-li stanovy nižší počet oprávněných členů nebo nižší počet potřebných
hlasů anebo nižší počet oprávněných členů i potřebných hlasů. -----------------------------------------Není-li členská schůze svolaná podle odst. 10. usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou
schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to neplatí, pokud osoby podle odst. 10 vzaly svoji
žádost zpět. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na
náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni
členové družstva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.21
Neplatnosti usnesení členské schůze se lze dovolat v případech a způsobem stanoveným v § 663
ZOK. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.22
1.

2.

3.

4.

PŮSOBNOST A ROZHODOVÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Do působnosti členské schůze patří věci uvedené v § 656 ZOK a další věci, které do její
působnosti svěřují tyto stanovy. Členská schůze je oprávněna zřizovat nové fondy, rozhodovat
o výši a způsobu splácení dalších členských vkladů či jiné majetkové účasti člena družstva. -----Členská schůze je dále oprávněna zejména: ------------------------------------------------------------------a) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje, --------------------------------------------b) rozhodovat o zřízení dalších orgánů družstva, včetně jejich pravomocí a odpovědnosti a
vztahů k ostatním orgánům družstva, vyjma těch, jež jsou již uvedeny ve stanovách, ---c) rozhodovat o prodeji majetku, pořízeném s účastí členů družstva, kteří se na získání
tohoto majetku majetkově podíleli, nebo jiných majetkových dispozicích družstva s tímto
majetkem, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím
písemném souhlasu většiny těchto členů družstva, kteří se majetkově podíleli na
získání tohoto majetku, jehož se rozhodování týká, -----------------------------------------------d) tedy rozhodovat o zatížení majetku družstva (zástavním právem, případně poskytnutím
jiného zajištění), o přijetí úvěru a dalších podstatných finančních transakcích -------------e) schvalovat společné projekty Klastru plánované v rámci dotačních programů pro
podporu klastrových organizací. ------------------------------------------------------------------------f) rozhodovat o použití prostředků Rozvojového fondu. -----------------------------------------Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které
tento zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti
svěřené zákonem do působnosti předsedy družstva. (§ 657 ZOK) --------------------------------------Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže
být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze
rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni

členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské
schůzi. (§ 658 ZOK) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl.23
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

JEDNÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Zasedání členské schůze je neveřejné, mohou se ho účastnit členové družstva, likvidátor a
osoby, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis. -------------------------------------------------Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na
členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na
jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze
zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na
členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. -------------------------------------------------------------------Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas. (§ 650 ZOK) ------------------------------Prezenci přítomných zajišťuje svolavatel. ----------------------------------------------------------------------Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu
všech hlasů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. ---Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží
k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle § 660 až 662
ZOK. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy
vyšší počet hlasů. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o uhrazovací povinnosti, zrušení družstva
s likvidací, přeměně družstva nebo vydání dluhopisu, je členská schůze schopna se usnášet,
pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň
dvěma třetinami přítomných členů. -------------------------------------------------------------------------------Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. --------Jednání členské schůze řídí svolavatel. ------------------------------------------------------------------------Hlasuje se veřejně zvednutím ruky, nestanoví-li členská schůze jinak. ---------------------------------Nejprve se hlasuje o návrhu, není-li schválen, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, jak byly
předloženy. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Hlasuje se v pořadí „pro“, „proti“, „zdržel se“. ------------------------------------------------------------------Čl.24
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

1.

2.
3.
4.

O každé členské schůzi musí svolavatel pořídit zápis, který musí obsahovat: ------------------------1.1. datum a místo konání schůze, ----------------------------------------------------------------------------1.2. přijatá usnesení, ----------------------------------------------------------------------------------------------1.3. výsledky hlasování, ------------------------------------------------------------------------------------------1.4. nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. ---------------------------------Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům. ---------------------------------------------------------------------------Zápis podepisuje svolavatel a případně zapisovatel, byl-li zvolen. ---------------------------------------Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. ---------------------------------------

Čl.25
1.
2.

3.

ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
Připouští se rozhodování per rollam. (§ 652 ZOK) -----------------------------------------------------------Má-li být rozhodnutí přijato per rollam, zašle osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem
členům návrh rozhodnutí členské schůze, který musí obsahovat alespoň (§ 653 ZOK): -----------2.1. text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, --------------------------------------------------2.2. lhůtu pro doručení vyjádření člena družstva, ----------------------------------------------------------2.3. podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, --------------------------------------------------------------2.4. poučení pro člena, zda se pro vyjádření (rozhodnutí) člena družstva vyžaduje forma
notářského zápisu. -------------------------------------------------------------------------------------------Lhůta pro vyjádření člena družstva činí v případě, že pro vyjádření není vyžadována forma
notářského zápisu, 15 (patnáct) dnů, je-li vyžadována forma notářského zápisu, činí lhůta 30
(třicet) dnů. (§ 653 písm. b) ZOK) Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu členovi
družstva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.
5.
6.

Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno notářským zápisem, musí
mít vyjádření (rozhodnutí) člena družstva formu notářského zápisu. (§ 654 odst. 2 ZOK) ---------Nedoručí-li člen družstva ve lhůtě uvedené v odst. 3 osobě oprávněné ke svolání členské
schůze souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. (§ 654 odst. 1 ZOK) ------Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu
bez zbytečného odkladu způsobem určením zákonem a těmito stanovami pro svolání členské
schůze všem členům družstva. (§ 655 ZOK) -------------------------------------------------------------------

Čl.26
PŘEDSEDA DRUŽSTVA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Předsedu družstva volí a odvolává členská schůze. ---------------------------------------------------------Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. (§ 705 ZOK) --------------------------------------Předsedovi družstva přísluší obchodní vedení družstva. (§ 706 odst. 1 ZOK) ------------------------Předsedou družstva může být jen člen družstva, který splňuje podmínky členství stanovené
zákonem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fyzická osoba musí být svéprávná (§ 152 odst. 2 NOZ), bezúhonná ve smyslu zákona o
živnostenském podnikání (§ 46 odst. 1 ZOK) a nesmí u ní nastat skutečnost, která je překážkou
provozování živnosti, ------------------------------------------------------------------------------------------------Je-li předsedou družstva právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala,
jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. (§ 154 NOZ) ---------------------Zástupce právnické osoby, která je předsedou družstva, musí splňovat požadavky a
předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena. ----------------------------Kdo se má stát předsedou družstva, musí předem informovat družstvo, zda ohledně jeho
majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 (třech)
letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle § 63 až 65 ZOK
anebo zda u něj není jiná překážka výkonu funkce. (§ 46 odst. 2 ZOK) --------------------------------Kdo přijme funkci předsedy družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného
hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho
pro sebe důsledky. (§ 159 odst. 1 NOZ). -----------------------------------------------------------------------Dozví-li se předseda družstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke středu jeho zájmů se
zájmem družstva, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat členskou schůzi. To
platí obdobně i pro možný střet zájmů osob členovi orgánu blízkých nebo osob jím ovládaných.
(§ 54 odst. 1 ZOK) ----------------------------------------------------------------------------------------------------Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu
funkce, se předsedou družstva nestane, i když o tom rozhodla členská schůze. (§ 155 odst. 1
NOZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Funkce předsedy družstva může zaniknout: -------------------------------------------------------------------12.1. smrtí v případě fyzické osoby, ----------------------------------------------------------------------------12.2. zánikem právnické osoby bez právního nástupce, ---------------------------------------------------12.3. odvoláním, -----------------------------------------------------------------------------------------------------12.4. odstoupením z funkce, --------------------------------------------------------------------------------------12.5. přestane-li splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce zákonem nebo těmito
stanovami, -----------------------------------------------------------------------------------------------------12.6. vyloučením z funkce podle § 63 až 67 ZOK. ----------------------------------------------------------V případě odvolání končí výkon funkce předsedy družstva okamžikem přijetí rozhodnutí o
odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku funkce. ------------------------Předseda družstva může ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro družstvo
nevhodná. Je povinen oznámit své odstoupení z funkce členské schůzi. Výkon funkce končí
uplynutí jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li členská schůze na žádost
odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. (§ 59 odst. 3 ZOK) --------------------------------------------Opětovná volba člena předsedy družstva je možná. ---------------------------------------------------------V případě zániku funkce předsedy družstva zvolí členská schůze na svém nejbližším zasedání
nového předsedu. (§ 713 ZOK) ------------------------------------------------------------------------------------

Čl.27
FUNKČNÍ OBDOBÍ
Funkční období předsedy družstva je 5 let. -----------------------------------------------------------------------------Čl.28
ODVOLÁNÍ Z FUNKCE

1.
2.

Členská schůze může předsedu družstva kdykoliv odvolat z funkce, a to i bez uvedení důvodů. Odvolání z funkce musí být předsedovi družstva, nebyl-li přítomen na členské schůzi, která jej
z funkce odvolala, písemně oznámeno nejpozději do 15 dnů ode dne konání členské schůze. ---

Čl.29
1.

2.
3.
4.

5.

6.

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
Práva a povinnosti mezi družstvem a předsedou družstva se řídí přiměřeně ustanoveními
občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, plyne
něco jiného. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, členská
schůze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .
Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že výkon
funkce je bezplatný. --------------------------------------------------------------------------------------------------Smlouva o výkonu funkce musí obsahovat i tyto údaje o odměňování: ---------------------------------4.1. vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně
případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího
plnění, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.2. určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, --------------------------------4.3. určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud
mohou být přiznány, a --------------------------------------------------------------------------------------4.4. údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických
cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou,
má-li být odměna poskytnuta v této podobě. ----------------------------------------------------------Jiné plnění ve prospěch předsedy družstva, než na které plyne právo z právního předpisu, ze
smlouvy o výkonu funkce schválené členskou schůzí nebo z vnitřního předpisu schváleného
členskou schůzí, lze poskytnout pouze se souhlasem členské schůze. --------------------------------Plnění podle smlouvy o výkonu funkce nebo podle odstavce 5) se neposkytne, pokud výkon
funkce zřejmě přispěl k nepříznivému výsledku činnosti, ledaže členská schůze rozhodne jinak.
Čl.30
JEDNÁNÍ ZA DRUŽSTVO

Družstvo zastupuje ve všech věcech předseda družstva. -----------------------------------------------------------

Čl.31
KONTROLNÍ ČINNOST
Protože není zřízena kontrolní komise, vykonává její působnost členská schůze; každý člen družstva
má vůči předsedovi družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise. ------------------------------------------

Čl.32
1.

2.
3.

4.
5.

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA
Prostředky na provoz a činnost družstva pocházejí z: -------------------------------------------------------a) členských vkladů a jiných majetkových hodnot, ----------------------------------------------------b) výnosů z poskytování komerčních služeb pro členy družstva, ----------------------------------c) výnosů z poskytování komerčních služeb pro nečleny družstva, -----------------------------d) příspěvků a dotací získaných mimo členské příspěvky členů, --------------------------------e) příspěvky z činností vzniklých aktivitou družstva, ------------------------------------------------f) půjček od členů družstva a třetích osob. ------------------------------------------------------------g) Rozvojového fondu družstva, je-li zřízen. ---------------------------------------------------------Při svém hospodaření je družstvo povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy, těmito
stanovami, organizačním řádem, byl-li vydán, a usneseními členské schůze. ------------------------Rozvojový fond družstva je vytvářen po dobu realizace a udržitelnosti projektů
spolufinancovaných z dotačních programů. Prostředky fondu mohou být využity pouze pro
rozvoj činností, za jejichž účelem bylo družstvo založeno. ----------------------------------------------Členská schůze může rozhodnout o vytvoření dalších fondů. -----------------------------------------Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou
navrhne předseda i způsob rozdělen a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Určuje-li tak
zvláštní právní předpis, zabezpečí předseda vypracování výroční zprávy o hospodaření
družstva, která obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho

6.

dalšího podnikání. Výroční zprávu předkládá předseda spolu s řádnou účetní závěrkou
k projednání členské schůzi. ---------------------------------------------------------------------------------Čistý zisk družstva, tj. zisk po uhrazení daní a splnění dalších povinností obdobné povahy, lze
po dobu realizace a udržitelnosti projektů spolufinancovaných z dotačních programů použít
výhradně k doplnění Rozvojového fondu družstva. ----------------------------------------------------

ČÁST VII.
Ustanovení přechodná, společná a závěrečná
Čl.33
Není-li těmito stanovami stanoveno jinak, platí pro právní poměry družstva a pro vztahy členů
k družstvu ustanovení NOZ a ZOK. ---------------------------------------------------------------------------------------

