STANOVY

Zemědělského družstvo Předhradí
Identifikační číslo: 48155292
sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 285

Článek I.
1. Zemědělské družstvo Předhradí (dále jen “družstvo”) je dobrovolným společenstvím fyzických
a právnických osob (dále jen “členů”), založeným za účelem společného podnikání a zajištění
hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů. Družstvo je právnickou osobou, která za
své závazky odpovídá celým svým majetkem. Družstvo je obchodní korporací podle zákona o
obchodních korporacích.
2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí.
3. Sídlem družstva je: Předhradí, kap. Svatoně 22, PSČ 539 74.
Článek II.
Předmětem podnikání družstva je:
1) Zemědělská výroba,
2) Výroba a opravy zemědělských strojů,
3) Práce a služby zemědělskými stroji,
4) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,
5) Hostinská činnost,
6) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Článek III.
Hospodaření družstva
1. Družstvo hospodaří samostatně v souladu se zákony, těmito stanovami a ostatními
vnitrodružstevními předpisy a podle rozhodnutí orgánů družstva. Do hospodaření je možno
zasahovat jen v případech stanovených zákonem.
2. Družstvo vykonává svoji činnost samostatně a na vlastní účet, přitom na sebe bere přiměřené
hospodářské riziko.
3. Družstvo hospodaří se majetkem svým, s majetkem svých členů, který mu byl svěřen a také s
majetkem pronajatým. Veškerý majetek účelně a hospodárně využívá s cílem vytvořit co největší
zisk. Majetek, který družstvo spravuje, mu lze odejmout pouze v případech určených zákonem.
4. Ze zisku platí družstvo přednostně daně a odvody. Zbývající zisk využívá družstvo samostatně
a nemůže se mu vzít. Zisk využívá družstvo v souladu s rozhodnutím družstevních orgánů.
5. O majetku družstva rozhoduje představenstvo nebo jím pověřená osoba v rozsahu pověření.
6. Družstvo může svým členům poskytnout výhody v souladu se svými možnostmi a podle
usnesení představenstva. Výhody může na základě rozhodnutí představenstva poskytnout i
zaměstnancům.
7. Členové družstva neodpovídají za závazky družstva.
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Článek IV.
Členský vklad
1. Základní jmění družstva tvoří souhrn členských vkladů.
2. Základní členský vklad činí 10.000,- Kč.
3. Základní členský vklad je člen povinen splatit při podání přihlášky do družstva.
4. Pokud byla členem vložena vyšší hodnota, než základní členský vklad, považuje se částka
přesahující základní členský vklad za další členský vklad. Celé násobky základního členského
vkladu umožňují právo na násobek podílů na zisku družstva v poměru k základnímu jmění
družstva. Částku přesahující základní členský vklad je člen oprávněn vložit do družstva pouze se
souhlasem představenstva.
5. Se souhlasem představenstva se může každý člen podílet na základním kapitálu dalšími
členskými vklady, a to i opakovaně. Členský vklad je tvořen součtem základního členského
vkladu a všech dalších členských vkladů.
6. Způsob oceňování nepeněžních vkladů určuje představenstvo, které zpravidla k ocenění
jmenuje komisi, pokud nerozhodne jinak (soudní znalec). Ocenění se provádí v cenách ke dni
vstupu do družstva.
7. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky
členů, to však pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše.
Článek V.
Základní jmění družstva
1. Základní jmění družstva tvoří souhrn členských vkladů, které členové vnesli do družstva při
jeho založení nebo složili jako členský vklad.
2. Zvyšování základního jmění je možné vkládáním dalších vkladů v souladu s právními předpisy
a ustanoveními těchto stanov.
Článek VI.
Vznik členství
1. Členství v družstvu vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí fyzické či právnické osoby za
člena, a to na základě její písemné přihlášky a složení základního členského vkladu. Osoba
žádající o členství v družstvu musí při podání přihlášky složit finanční částku ve výši 10.000,- Kč
odpovídající základnímu členskému vkladu. V případě, že to schválí představenstvo, je budoucí
člen oprávněn vložit nepeněžitý vklad. Nepeněžní vklady budou oceněny způsobem, který určují
stanovy.
2. Členství vzniká dnem, který ve svém rozhodnutí určí představenstvo družstva.
3. Z Členství nevzniká právo na práci v družstvu.
4. Právnickou osobu zastupuje v družstvu statutární zástupce nebo jeho zmocněnec.
5. Přechod družstevního podílu není možný.
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6. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena i na osobu, která není členem pouze
v případě, že takový převod schválí představenstvo družstva. Souhlas představenstva s
převodem družstevního podílu nelze změnit ani odvolat.
Článek VII.
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou,
b) vystoupením,
c) vyloučením,
d) úmrtím,
e) vstupem do likvidace právnické osoby,
f) zánikem družstva,
g) a v dalších případech, které určuje zákon o obchodních korporacích.
2. Písemná dohoda
a) Dohodou zaniká členství dnem, ke kterému se člen a představenstvo dohodli.
b) Dohoda musí být uzavřena písemně. Za družstvo uzavírá dohodu jménem představenstva
předseda.
3. Vystoupení
a) Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení a to i bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí 6 (slovy: šest) měsíců a začíná běžet prvního dne následujícího
měsíce po doručení oznámení o vystoupení představenstvu družstva a končí uplynutím
posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Členství zaniká posledním dnem příslušného
kalendářního měsíce.
b) Vystoupení z družstva může být odvoláno jen písemně a se souhlasem představenstva
družstva.
4. Vyloučení
a) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena:
- byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho
členovi, majetku družstva nebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu.
- porušil-li opětovně a přes výstrahu své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami,
- porušil-li člen vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže, zneužil-li jeho jméno, popřípadě
jednal-li tak, že poškodil obchodní zájmy družstva.
- nedostavil-li se člen, či jeho zástupce, dvakrát po sobě bez písemné omluvy na řádně svolanou
členskou schůzi.
b) Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje
představenstvo družstva. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na
možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky
porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta,
nejméně však 30 dnů. Toto ustanovení se nepoužije v případě, že porušení členských povinností
(či jiné důvody pro vyloučení) měly následky, které nelze odstranit.
c) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy
zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
Rozhodnutí představenstva musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno poučení o
právu člena podat proti tomuto rozhodnutí námitky dle odst. e) tohoto článku.
d) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce a), který
nemůže být dodatečně měněn, členství zaniká dnem marným uplynutím lhůty pro podání
námitek nebo dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek
e) Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat námitky k členské schůzi, a to do 30 dnů od
obdržení písemného oznámení o vyloučení. Členská schůze musí o odvolání rozhodnout
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nejpozději do 3 měsíců po podání námitek. Proti tomuto rozhodnutí členské schůze může člen
do 3 měsíců od jeho doručení podat návrh k soudu na prohlášení tohoto rozhodnutí za neplatné.
5. Členství v družstvu zaniká, převede-li člen se souhlasem představenstva svůj majetkový vklad
nebo jeho část na jiného člena nebo jinou osobu tak, že zůstatek majetkového podílu člena
poklesl pod výši základního vkladu člena.
6. Při zániku družstva má dosavadní člen nárok na vypořádání - vypořádací podíl.
Článek VIII.
Práva a povinnosti členů
1. Člen družstva má tato základní práva:
a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených
orgánů,
b) volit a být volen do orgánů družstva,
c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány
družstva a být o jejich vyřízení informovaní,
d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům,
e) na podíl ze zisku ve výši stanovené těmito stanovami,
f) při zániku členství na vypořádací podíl,
g) na zajištění prodeje produktů, v množství podle uzavřené smlouvy.
2. Člen má tyto základní povinnosti:
a) dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva,
b) složit základní členský vklad a další členský vklad,
c) další povinnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem o obchodních
korporacích.
3. Družstvo může rozšířit práva i povinnosti členů dle usnesení členské schůze.
Článek IX.
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství nebo při zániku družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého jmění (obchodního) družstva podle
účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se
nepřihlíží ke jmění, jež je v nedělitelném fondu družstva.
3. Vypořádací podíl se uhrazuje ve věcech, které člen do družstva jako majetkový vklad vnesl.
Pokud nedojde k jiné dohodě mezi bývalým členem nebo jeho dědicem a představenstvem
družstva, tak se vypořádací podíl v penězích uhrazuje maximálně do výše 10.000,- Kč
4. Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději uplynutím tří měsíců od schválení účetní
uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo.
Článek X.
Pracovní vztahy v družstvu
1. Nezbytné práce v družstvu zabezpečují členové a také pracovníci v pracovním poměru.
2. Pracovní poměr za družstvo uzavírá předseda nebo jím pověřený pracovník či funkcionář
družstva.
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3. Pracovní úkony v družstvu se řídí ustanoveními Zákoníku práce.
Článek XI.
Orgány družstva
1. Členové řídí a spravují všechny náležitosti družstva prostřednictvím orgánů družstva, kterými
jsou:
- členská schůze,
- představenstvo,
- kontrolní komise.
2. Do představenstva družstva a kontrolní komise družstva mohou být voleni jen členové
družstva starší osmnácti let a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva.
3. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v
orgánech družstva.
Článek XII.
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Účast na členské schůzi je právem a
povinností každého člena.
2. Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Členská schůze musí být svolána, požádá-li
o to písemně alespoň jedna třetina všech členu nebo kontrolní komise.
3. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně 15 dnů před jejím konáním písemnými
pozvánkami, kterou zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánka musí být
zároveň zveřejněna na internetových stránkách družstva, a to taktéž 15 dnů před konáním
členské schůze. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být
na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
4. Členská schůze rozhoduje usnesením přijímaným hlasováním členů družstva. Výkon
hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon.
5. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, jde-li o přijetí usnesení, kterým členská
schůze rozhoduje o:
a) uhrazovací povinnosti,
b) zrušení družstva s likvidací,
c) schválení poskytnutí finanční asistence,
d) vydání dluhopisů,
e) přeměně družstva.
6. Při přijímání usnesení, kterým členská schůze rozhoduje o jiné záležitosti, než které jsou
uvedeny v předchozím odstavci tohoto článku, má každý člen družstva jeden hlas, jestliže jeho
členský vklad nepřesahuje částku 10.000,- Kč. Za každých dalších splacených 10.000,- Kč mu
přísluší další hlas.
7. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo:
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,
b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z
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družstva,
c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.
8. Omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu zákona o
obchodních korporacích jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodu
uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku.
9. Pro platnost usnesení členské schůze je třeba její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční
většiny členů a souhlas členů disponujících většinou přítomných hlasů. Kvalifikované většiny, tj.
2/3 všech hlasů se vyžaduje v případech rozhodování o splynutí, sloučení, přerušení, rozdělení
či jiném zrušení družstva.
10. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
- datum a místo konání členské schůze,
- přijatá usnesení o výsledky hlasování,
- nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
11. Zápis z členské schůze podepisuje zapisovatel a dva členové představenstva. Zápis se ukládá
a každý člen má právo si zápis i jeho přílohy (seznam členů - prezence, pozvánka, podklady,
které byly předloženy k projednání) vyžádat k prohlédnutí.
Článek XIII.
Představenstvo
1. Představenstvo má 7 členů a 2 náhradníky.
2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který řídí činnost družstva a rozhoduje o
všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému
orgánu.
3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a zodpovídá jí za svojí činnost.
4. Představenstvo volí ze svých řad předsedu a místopředsedu. Místopředseda zastupuje
předsedu v jeho nepřítomnosti. Zastupováním mohou být pověřeni i další členové
představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem výslovně zmocněni.
5. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou měsíčně.
6. Za představenstvo navenek jedná předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který
činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva.
7. Členem představenstva může být zvolen pouze člen, který má splacen základní členský vklad.
8. Jednání představenstva se s hlasem poradním zúčastňuje předseda kontrolní komise.
9. Předseda svolává, organizuje a řídí jednání představenstva a členské schůze. Běžnou činnost
družstva organizuje a řídí předseda družstva. Předseda družstva je oprávněn ke všem jednáním,
úkonům a dispozicím s majetkem družstva, kromě zásadních změn výrobní činnosti družstva a
dispozic s majetkem.
10. Členové představenstva jsou odměňováni dle výsledků hospodaření družstva a podílu na
práci představenstva.
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Článek XIV.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má 3 členy a 1 náhradníka.
2. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává veškeré
stížnosti i členů a pracovníků. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních
orgánech družstva.
3. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní uzávěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo
úhradu ztráty družstva.
4. Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Jednání řídí a svolává
předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Oba jsou voleni kontrolní komisí ze svých řad.
5. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří mají k
této věcí oprávnění žádat Informace pro rozhodnutí komise.
6. Členové představenstva, jejich rodinní příslušníci a příbuzní ve větvi přímé nesmějí být členy
kontrolní komise. Také ekonom a jeho příbuzní ve větvi přímé nesmějí být členy kontrolní
komise.
Článek XV.
Společná ustanovení o členství v představenstvu a kontrolní komisi
1. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pět let, prvních orgánů po založení
družstva pouze tři roky.
2. Členové družstva mohou být do orgánů voleni opětovně.
3. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost jako
by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba,
která je zmocnila.
4. Každému členu představenstva a kontrolní komise náleží při jednání těchto orgánů jeden hlas.
Hlasuje se veřejně, pokud se jednací orgán neusnese na tajném hlasování.
5. Představenstvo a kontrolní orgán jsou usnášeníschopné, pokud je na jednání přítomna
nadpoloviční většina členů. Přijato je takové usnesení, pro které hlasovala nadpoloviční většina
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
6. Člen družstva, který je zvolen do volených orgánů družstva, může ze své funkce odstoupit. Je
vsak povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce skončí dnem, kdy odstoupení
projednal orgán příslušný k tomu dle stanov. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na
svém nejbližším zasedání, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této doby se
odstoupení pokládá za projednané.
7. Nároky družstva z odpovědnosti členů volených orgánů družstva za škodu uplatňuje
představenstvo. Proti členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise
prostřednictvím jí určeného člena. Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s
předchozím souhlasem členské schůze, která schvaluje i vyrovnání v této věci.
8. Členové představenstva, kontrolní komise a další pracovníci družstva určení představenstvem
jsou povinni každou podnikatelskou činnost mimo družstvo a členství ve statutárních a
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dozorčích orgánech právnických osob oznámit písemně do jednoho měsíce představenstvu
družstva. Představenstvo pak stanoví, zda činnost není v rozporu se zájmy družstva a tudíž se na
činnost nevtahuje zákaz konkurence podle obchodního zákoníku. Pokud podnikání nebo jeho
členství v jiných společnostech je v rozporu se zájmy družstva, vydá představenstvo zákaz
podnikání nebo členství v jiných orgánech společností. Při porušení zákazu je představenstvo
oprávněno požadovat na této osobě vydání prospěchu podnikání nebo z členství v jiných
společnostech.
Článek XVI.
Nedělitelný fond družstva
1. Družstvo zřizuje při svém založení nedělitelný fond ve výši 1.600.000,- Kč (jeden-milion-šestset-tisíc-korun-českých), což představuje 40% zapisovaného základního jmění družstva a
každoročně jej doplňuje přídělem ze zisku dle rozhodnutí představenstva družstva.
2. Nedělitelný fond se nesmí používat za trvání družstva k rozdělování mezi členy.
3. Představenstvo může zřídit další fondy, jako je fond rezervní, sociální, naturální apod.
Zároveň stanoví pravidla pro hospodaření a užiti těchto fondů
Článek XVII.
Roční účetní uzávěrka
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní uzávěrku.
2. Spolu s účetní uzávěrkou navrhne představenstvo i způsob užití zisku, popř. způsob úhrady
ztráty.
3. Všichni členové družstva si mohou vyžádat roční uzávěrku a návrh rozdělení zisku a ztrát k
nahlédnutí.
Článek XVIII.
Rozdělení zisku a úhrada případných ztrát
1. O rozdělení použitelného zisku po úhradě daní a odvodů rozhoduje každoročně členská
schůze.
2. Na návrh představenstva může být část zisku přidělena do nedělitelného fondu a část musí být
rozdělena jednotlivým členům podle členských vkladů. Část zisku může být vyplacena
pracovníkům za výsledky pracovní činnosti.
3. Členové družstva neručí za závazky družstva. Za ztrátu však ručí do výše celkového členského
vkladu.
Článek XIX.
Organizace družstva
1. Vnitřní organizaci družstva upravuje provozní řád, schválený představenstvem na návrh
předsedy družstva.
2. Družstvo může se svými členy, zaměstnanci nebo jinými občany uzavřít smlouvu o společné
výrobě nebo jiné hospodářské činnosti.
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3. Družstvo může svým členům, pracovníkům či jiným osobám pronajmout výrobní prostředky
na základě smlouvy schválené představenstvem.
Článek XX.
Zánik družstva
Zánik družstva se řídí zákonem o obchodních korporacích. V případě likvidace družstva se
likvidační zůstatek rozdělí způsobem podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
Článek XXI.
Závěrečná ustanovení
1. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní
den v běžnou pracovní dobu všem členům. Prostřednictvím této desky zpřístupňuje družstvo
svým členům údaje týkající se jeho činnosti určené zákonem, těmito stanovami anebo
rozhodnutím orgánu družstva. Včasné a řádné uvádění údajů na informační desce je povinností
členů představenstva, kterou jsou členové představenstva povinni plnit společně a nerozdílně.
2. Dnem schválení těchto stanov členskou schůzí a zápisem do OR pozbývají platnosti dosavadní
stanovy družstva.
3. Tyto stanovy byly upraveny a doplněny členskou schůzí konanou dne 30.1.2015 v sídle
družstva za přítomnosti notáře. Změnou stanov se družstvo v souladu s § 777 zákona o
obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení zákonu o
obchodních korporacích v obchodním rejstříku.
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