
 

STANOVY DRUŽSTVA  

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Článek 1 

Obchodní firma a sídlo družstva 

1) Obchodní firma družstva je: Simply Short Term Development, družstvo (dále jen družstvo).  

2) Družstvo má sídlo: Praha, Česká republika.  

3) Identifikační číslo družstva je IČ: 05711932 

4) Internetové stránky družstva jsou: www.simplydevelopment.cz 

 

Článek 2 

Základní ustanovení 

1) Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku.  

2) Družstvo se zakládá na dobu neurčitou.  

3) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a podpory 

třetích osob. 

 

Článek 3 

Předmět podnikání družstva 

Předmětem podnikání družstva je:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,  

 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.  

 

Článek 4 

Právní postavení družstva 

1) Družstvo je právnickou osobou vystupující v právních vztazích pod svou firmou a odpovídající za 

porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva.  

2) Postavení a činnost družstva jsou upraveny těmito stanovami a obecně závaznými právními 

předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění.  

3) Na trvání družstva nemá vliv přistoupení dalších členů nebo zánik členství dosavadních členů. 

Družstvo však musí mít stále nejméně 3 členy.  



 

Článek 5 

Základní kapitál družstva 

Souhrn členských vkladů zakládajících i přistoupivších členů družstva tvoři základní kapitál družstva.  

 

Článek 6 

Členský vklad 

1) Základní členský vklad členů činí 1.000, - Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 

2) Zakladatel družstva je povinen splatit základní členský vklad do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne 

konání ustavující schůze družstva v hotovosti k rukám člena představenstva určeného členskou schůzí.  

3) Přistupující člen je povinen splatit základní členský vklad způsobem stanoveným v článku 7 těchto 

stanov, jinak členství nevznikne.  

4) Další členské vklady jsou projektově vázány. Specifikace a parametry projektů a tím i dalších 

členských vkladů včetně jejich výše jsou dána rozhodnutím představenstva.  

5) O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. 

Smlouva obsahuje zejména údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět 

nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu či lhůty pro splnění vkladové 

povinnosti, způsob vypořádání dalšího členského vkladu, označení projektu, ke kterému se další 

členský vklad váže.  

6) Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje představenstvo.  

7) Zakladatelé družstva jsou též oprávněni převzít povinnost k dalšímu členskému vkladu. 

  

II. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU 

Článek 7 

Družstevní podíl 

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

2) Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.  

3) Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.  

4) Členství v družstvu není podmíněno pracovněprávním vztahem k družstvu.  

5) Při zakládání družstva se stává dnem vzniku družstva členem družstva uchazeč o členství v družstvu, 

který zároveň splnil tyto podmínky:  

a) podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději do zahájení ustavující schůze k rukám 

svolavatele a jeho přihláška byla schválena ustavující schůzí,  

b) v souladu s ustanovením § 560 zákona o obchodních korporacích převzal vkladovou 

povinnost k základnímu členskému vkladu,  



c) splnil vkladovou povinnost do 15 (patnácti) dnů od konání ustavující schůze družstva,  

d) splňuje podmínky členství a jeho vzniku dle těchto stanov a zákona o obchodních 

korporacích.  

6) Za trvání družstva vzniká členství v družstvu:  

a) rozhodnutím představenstva o přijetí za člena družstva na základě písemné členské přihlášky 

za podmínky splacení základního členského vkladu a dalšího členského vkladu nejpozději do 15 

(slovy: patnácti) dní od podání písemné přihlášky,  

b) převodem nebo přechodem družstevního podílu za podmínek daných zákonem a těmito 

stanovami,  

c) jiným způsobem stanoveným obecně závazným právním předpisem nebo těmito stanovami.  

7) Družstvo je povinno vrátit žadateli, který nebyl přijat za člena, zaplacený základní členský vklad a 

další členský vklad nejpozději do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne rozhodnutí představenstva, kterým 

byl odepřen souhlas se vznikem členství žadatele.  

 

Článek 8 

Převod družstevního podílu 

1) Družstevní podíl může člen převést na jiného člena družstva či na jinou osobu na základě smlouvy 

o převodu družstevního podílu a s předchozím souhlasem představenstva.  

2) Smlouva o převodu družstevního podílu musí být písemná.  

 

Článek 9 

Přechod družstevního podílu 

1) Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených zákonem o 

obchodních korporacích.  

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

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

jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 (tři) měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu 

oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď podle první věty tohoto odstavce, platí, 

že se členem družstva nestal.  

 

Článek 10 

Zánik členství 

1) Členství v družstvu zaniká:  

a) dohodou, 

b) vystoupením člena,  



c) vyloučením člena,  

d) převodem družstevního podílu,  

e) přechodem družstevního podílu,  

f) smrtí člena družstva,  

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,  

h) prohlášením konkursu na majetek člena,  

i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,  

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v 

exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením 

výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinnosti, nebo právní mocí exekučního 

příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění 

vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu, a byl-li v léto lhůtě podán návrh na 

zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu,  

k) zánikem družstva bez právního nástupce,  

l) jiným způsobem stanoveným zákonem.  

 

2) Dohoda o zániku členství musí být písemná a uvede se v ní den zániku členství.  

3) Vystoupením zaniká členství uplynutím 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil 

vystoupení představenstvu družstva. Dnem oznámení je den, kdy bylo písemné oznámeni družstvu 

(představenstvu družstva) doručeno. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem 

představenstva družstva.  

4) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže přes písemnou 

výstrahu závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti nebo přestal splňovat 

podmínky pro členství. Za závažné porušení členských povinností se považují zejména tyto případy:  

i) kdy člen nesplatí další členský vklad v termínu či termínech stanovených ve smlouvě o dalším 

členském vkladu,  

ii) sdělení informací označených družstvem jako důvěrné třetím osobám.  

5) Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučeni 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 (třicet) dnů.  

6) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 (šesti) měsíci ode dne, kdy se družstvo 

dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne, kdy důvod vyloučení 

nastal.  

7) Vyloučením zaniká členství dnem doručení písemného rozhodnutí členovi. Proti rozhodnutí o 

vyloučení může člen podat odůvodněné námitky ke členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dní ode dne 

doručeni oznámeni o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tímto ustanovením se nepřihlíží.  



8) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a 

potvrzeni rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních 

rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.  

 

Článek 11 

Vypořádací podíl 

1) Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena tedy hodnotou splaceného 

základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu vůči souhrnu splněných 

vkladových povinností všech členů k základním členským vkladům a dalším členským vkladům daného 

projektu ke dni zániku členství.  

2) Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle odstavce 1 násobí projektovou hodnotou. 

Projektová hodnota se určí jako součin podílu družstva na základním kapitálu účelově zřízené 

společnosti realizující projekt, na kterém se člen, jehož vypořádací podíl se vypočítává, podílí dalším 

členským vkladem, a vlastního kapitálu této účelové společnosti. Projektová hodnota bude vypočtena 

z hodnoty vlastního kapitálu účelové společnosti, která bude zjištěna z mezitímní účetní závěrky této 

společnosti ke konci kalendářního pololetí po dni zániku členství. V případě pochybností o výši vyzve 

písemně člen družstva představenstvo, které nechá ověřit hodnotu vlastního kapitálu účelové 

společnosti soudním znalcem nebo auditorem.  

3) V případě, že členství zaniklo z důvodu vystoupení člena nebo jeho vyloučeni, se výše vypořádacího 

podílu vypočtená dle odst. I a 2 tohoto článku vynásobí koeficientem 0,8.  

4) Nárok na vypořádací podíl je splatný do 2 (dvou) let ode dne zániku členství. O výplatě vypořádacího 

podílu rozhoduje představenstvo.  

 

Článek 12 

Seznam členů 

1) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu členů se zapisují jméno a bydliště nebo název 

a sídlo člena, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, den a způsob vzniku a zániku 

členství v družstvu a výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 

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

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

zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.  

2) Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a 

obsahu svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než 

jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené, které pokryjí mzdové náklady 

člena představenstva či pracovníka družstva za čas, který stráví vyhledáním, sestavením, sepsáním, 

tiskem, zasláním jakož i věcné náklady na tisk a zaslání vyžádaných informací.  

 

 

 



Článek 13 

Práva a povinnosti členů družstva a družstva 

 

1) Člen družstva má zejména tato práva:  

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské 

schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva,  

b) volit a být volen za člena orgánu družstva,  

c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům 

poskytuje,  

d) vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku, jeho 

orgánů a pracovníků,  

e) být seznámen obvyklým způsobem s řádnou účetní závěrkou družstva a na požádání obdržet 

její písemné vyhotovení,  

f) právo na vydání potvrzení o členství,  

g) právo podat námitky proti vyloučení k členské schůzi.  

 

2) Člen družstva má zejména následující povinnosti:  

a) splatit základní a další členský vklad způsobem a ve lhůtách určených těmito stanovami a 

způsobem určeným ustavující schůzí družstva,  

b) dodržovat stanovy družstva,  

c) chránit zájmy a majetek družstva, dbát prospěchu družstva, respektovat práva ostatních 

členů. 

3) Družstvo má vůči členovi povinnost naplňoval jeho práva podle těchto stanov a naproti tomu má 

družstvo právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu.  

4) Další vzájemná práva a povinnosti člena a družstva jsou upravena příslušnými ustanoveními těchto 

stanov.  

 

III. ORGÁNY DRUŽSTVA 

Článek 14 

Struktura orgánů 

Orgány družstva jsou:  

a) členská schůze,  

b) představenstvo,  

c) kontrolní komise.  



 

Článek 15 

Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.  

2) Členská schůze se schází podle potřeby minimálně jedenkrát ročné. Svolavatel nejméně 15 dnů 
přede dnem konání členské schůze uveřejni pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách 
družstva. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na 
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konáni členské schůze. Společně s pozvánkou 
představenstvo uveřejní na webových stránkách družstva i podklady k jednotlivým bodům jednání, 
přičemž tyto podklady budou uveřejněny až do okamžiku konání členské schůze. 
 

3) Členskou schůzi svolává představenstvo družstva.  

4) Pozvánka obsahuje alespoň:  

a) firmu a sídlo družstva,  

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

co nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit,  

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

d) program členské schůze  

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské 

schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.  

5) 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.  

6) Do působnosti členské schůze patří:  

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

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, 

Že jednoho nebo vice členů kontrolní komise voli zaměstnanci družstva,  

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

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

odvolávat,  

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

účetní závěrku,  

e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce,  

f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,  

g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučeni,  



h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,  

i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,  

j) rozhodovat o použití rezervního fondu,  

k) rozhodovat o vydání dluhopisů,  

l) schvalovat převod nebo zastaveni závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 

nebo činnosti družstva,  

m) rozhodovat o přeměně družstva, 

n) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušeni, 

o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, 

p) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, 

q) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,  

r) rozhodovat o dalších záležitostech, které do působnosti členské schůze svěřují tyto stanovy 

nebo obecně závazný právní předpis (zejména zákon o obchodních korporacích).  

 

7) Ostatní záležitosti patří do působnosti představenstva, pokud nejsou těmito stanovami nebo obecné 

závaznými právními předpisy vyhrazeny do působnosti jiného orgánu družstva.  

8) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu všech 

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

9) Členská schůze rozhoduje 2/3 hlasů přítomných členů. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 

1(slovy: jeden) hlas.  

10) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání členské schůze, lze rozhodnout 

jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva  

11) Připouští se hlasování per-rollam.  

 

Článek 16 

Představenstvo 

1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva.  

2) Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Opětovná volba člena je možná. 

Představenstvo zvolí svého předsedu a místopředsedu.  

3) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští 

členské schůze.  

4) Funkční období členů představenstva činí 10 (slovy: deset) let.  

5) Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem o 

obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu družstva.  



6) Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.  

7) Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva, organizuje a řídi i běžnou činnost 

družstva.  

8) Představenstvo zejména:  

a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny jiným 

orgánům,  

b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,  

c) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů i nečlenů družstva, na něž je povinno odpovědět 

do 30 (slovy: třiceti) dnů,  

d) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady,  

e) zajišťuje řádné vedení účetnictví,  

f) předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu 

ztráty,  

g) projednává případy porušení či neplněni povinností členy družstva a je oprávněno vydávat 

písemné výstrahy,  

h) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva,  

i) vede seznam členů družstva,  

j) schvaluje druhy dalších vkladů,  

k) schvaluje projekty a podmínky členů k přijetí dalších vkladů,  

l) rozhoduje o přijetí za člena nebo vyloučení člena družstva,  

m) rozhoduje o zřízení jakýchkoli fondů včetně rezervního.  

 

Článek 17 

Rozhodování představenstva 

1) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok.  

2) Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda. Kterýkoliv člen představenstva může 

požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v 

takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od 

doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat 

zasedání představenstva sám.  

3) Zasedání představenstva se svolává písemně či e-mailem tak, aby každý člen představenstva 

obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před termínem zasedání. Pozvánka 

musí obsahovat místo, datum a program zasedání představenstva. Se souhlasem všech členů 

lze konat zasedání kdykoli bez dodržení způsobu a lhůty k jeho svolání.  

4) Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání 

představenstva řádně pozváni, nebo se dohodli na jeho konání a zasedání se účastní 

nadpoloviční většina členů představenstva.  



5) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má 

jeden hlas.  

6) O průběhu jednáni představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se 

jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo 

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

člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.  

7) O každém jednáni představenstva je představenstvo povinno předem informovat kontrolní 

komisi.  

8) Představenstvo neschválí a jeho členové bez souhlasu členské schůze neuzavřou darovací 

smlouvu nebo smlouvu bez přiměřeného protiplnění. 

 

Článek 18 

Kontrolní komise 

1) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednávat stížnosti členů 

a může požadovat jakékoli informace a doklady o hospodaření družstva. Je nezávislá na ostatních 

orgánech družstva.  

2) Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Opětovná volba člena je možná. 

Kontrolní komise zvolí ze svých řad předsedu, který řídí a organizuje její činnost. 

3) Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští 

členské schůze.  

4) Funkční období členů kontrolní komise činí 10 (deset) let.  

5) Kontrolní komise je oprávněna zejména:  

a) kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat od 

představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva,  

b) uplatňovat nároky družstva z odpovědnosti členů statutárního orgánu družstva za škodu,  

c) dávat písemné stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady 

ztráty družstva,  

d) účastnit se zasedání představenstva,  

e) na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a požadovat zjednání nápravy.  

6) Kontrolní komise má další působnost danou zákonem o obchodních korporacích.  

 

Článek 19 

Rozhodováni kontrolní komise 

1) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. 

2) Zasedání kontrolní komise svolává a řídí její předseda. Kterýkoliv člen kontrolní komise může 

požádat o svolání zasedání kontrolní komise s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém 

případě zasedání kontrolní komise svoláno nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení žádosti o 

svolání předsedovi, je uvedený člen kontrolní komise oprávněn svolat zasedání kontrolní komise sám.  



3) Zasedání kontrolní komise se svolává písemně či e-mailem tak, aby každý člen kontrolní komise 

obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před terminem zasedání. Pozvánka musí 

obsahovat místo, datum a program zasedání kontrolní komise. Se souhlasem všech členů lze konat 

zasedání kdykoli bez dodržení způsobu a lhůty k jeho svolání.  

4) Kontrolní komise je schopná usnášení, jestliže všichni její členové byli na zasedání kontrolní komise 

řádně pozváni nebo se dohodli na jeho konáni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů 

představenstva.  

5) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen kontrolní komise má 

jeden hlas.   

6) O průběhu jednáni kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. V zápisu se jmenovitě 

uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi 

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

komise má právo na vydání kopie zápisu. 

  

Článek 20 

Odstoupení z funkce 

Člen voleného orgánu může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo 

nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupeni orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí 

uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán družstva na 

žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.  

 

Článek 21 

Způsob jednání 

Za představenstvo zastupují družstvo ve všech záležitostech navenek vždy předseda představenstva a 

jeden člen představenstva společně.  

 

IV. ZISK, ZTRÁTA 

Článek 22 

Způsob použití zisku a způsob úhrady ztráty 

1) Členská schůze se při projednání účetní závěrky usnese na použití zisku, případně na způsobu 

úhrady ztrát.  

2) Členská schůze rozhodne o rozdělení zisku zejména těmito možnými způsoby:  

a) platby daní, případně úhrada jiných zákonem stanovených závazků,  

b) doplnění fondů družstva, jsou-li zřízeny,  

c) rozdělení mezi členy,  



d) rozdělení mezi členy orgánů,  

e) další platby podle rozhodnutí členské schůze,  

f) rozhodne, že zisk se nerozděluje.  

 

3) Členská schůze rozhodne o úhradě ztrát v souladu se zákonem a těmito stanovami zejména tak, že 

ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných 

fondů, které nejsou účelové vázány, snížením základního kapitálu a dalšími zákonnými způsoby. Účetní 

ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon připouští. 

  

V. ZÁNIK, ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA 

Článek 23 

Zrušení družstva a likvidace 

1) Družstvo se zrušuje rozhodnutím členské schůze o zrušení a z dalších zákonem stanovených důvodů. 

O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.  

2) Při zrušení družstva se provede likvidace podle platných právních předpisů.  

3) Likvidátora družstva jmenuje členská schůze. Likvidátor je povinen vypracovat zprávu o naložení s 

likvidačním zůstatkem, kterou schvaluje členská schůze.  

4) Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v poměru jimi splacených členských vkladů.  

 

Článek 24 

Sloučení, splynutí a rozdělení družstva a změna právní formy 

Členská schůze může rozhodnout o sloučení, splynutí, rozdělení družstva nebo o změně právní formy 

(dále jen „přeměna"). Postup přeměny se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společnosti a družstev v platném znění.  

 

VI. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 25 

Platnost a účinnost stanov 

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení schůzí družstva dne 26.07.2019.  

 

        

Pavel Patřičný 

            Předseda představenstva 


