Úplné znění stanov
ZD Výčapy, družstva
IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012
Čl. 1
Firma a sídlo družstva, informační deska
Obchodní firma družstva:

ZD Výčapy, družstvo

Sídlo družstva:

Výčapy 189, 674 01

Informační deska družstva je členům družstva zpřístupněna prostřednictvím internetových
stránek družstva na adrese www.zd-vycapy.cz.
ČL. 2
Předmět podnikání a činnosti družstva
-

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem
zpracování nebo dalšího prodeje,

-

zámečnictví, nástrojářství,

-

truhlářství, podlahářství,

-

silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou–li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

-

opravy silničních vozidel,

-

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

-

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,

-

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
ČL. 3
Vznik a zánik členství

1.

Členem družstva mohou být osoby fyzické a právnické.

2.

Členství je podmíněno pracovním vztahem člena k družstvu, výjimku tvoří
statutární orgán družstva, kdy pracovní vztah není vyžadován a dále čestný člen.

3.

Členství vzniká:
-

dnem vzniku družstva při jeho založení;

-

za trvání družstva přijetím člena z jeho písemné členské přihlášky po
schválení představenstvem družstva;

-

převodem nebo přechodem družstevního podílu;

a to vždy až po splacení členského vkladu.
4.

Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází členství na jejího
právního nástupce

5.

Každý převod družstevního podílu podléhá souhlasu představenstva.

6.

Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva. Rozdělit družstevní
podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního podílu klesla majetková
účast převodce nebo nabyvatele pod výši základního členského vkladu.

7.

Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.

8.

Členství zaniká:

9.

-

písemnou dohodou;

-

vystoupením;

-

vyloučením;

-

převodem družstevního podílu;

-

přechodem družstevního podílu;

-

prohlášením konkurzu na majetek člena;

-

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;

-

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 povinností, 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 této lhůtě
podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto
návrhu;

-

smrtí člena družstva;

-

zánikem právnické osoby, která je členem družstva, bez právního nástupce;

-

zánikem družstva bez právního nástupce

-

ukončením pracovního poměru.

Družstvo vede seznam členů podle požadavků § 580 zákona č. 90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako „ZOK“) a odděleně
seznam čestných členů.
ČL. 4
Práva a povinnosti členů družstva

a) Členská práva
1.

Podílet se na řízení a kontrole činností družstva prostřednictvím volených orgánů,
volit a být volen do orgánů družstva, v souladu s čl. 7/4 hlasovat na členské
schůzi a vyjadřovat se k jednotlivým bodům programu, schvalovat usnesení.

2.

Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a náměty
vůči orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován.

3.

S odkazem na rozhodnutí členské schůze nebo představenstva družstva pobírat
požitky a čerpat nároky, členům určené a z členského vztahu vyplývající.

Členské povinnosti
1.

Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů družstva.

2.

Složit základní členský vklad v dále uvedené výši a čase.

3.

Rozvíjet družstevní hospodářství, chránit družstevní majetek a řádně o něj
pečovat a zvelebovat jej.

4.

Bezodkladně sdělovat družstvu všechny podstatné skutečnosti související
s členstvím.

Práva a povinnosti členů družstva a práva a povinnosti družstva neupravená ve stanovách
družstva se řídí ZOK.
b) Práva a povinnosti čestných členů družstva
1. Osoba může být přijata za čestného člena družstva na základě rozhodnutí
představenstva družstva. Čestný člen může být pouze fyzická osoba, která nemá
pracovní poměr k družstvu. Čestný člen nemůže být zvolen do statutárního orgánu.
Čestný člen nemá členská práva a povinnosti zakotvená v čl. 4/a.
2. Čestný člen má právo odebírat obědy za zvýhodněné ceny jako pro ostatní
zaměstnance družstva, dále má právo čerpat naturální požitky jako u ostatních
zaměstnanců družstva. Rozsah těchto nároků bude každoročně stanoven
rozhodnutím představenstva. Pokud jde o ceny, za které může čestný člen nárokovat
uvedené požitky nárokovat, rozhodne rovněž představenstvo, případně může
představenstvo určit, že o cenách rozhodne pro daný kalendářní rok představenstvo.
3. Čestné členství může zaniknout vystoupením a smrtí čestného člena družstva.
Čestné členství nelze převést na jiného člena nebo třetí osobu. V případě zániku
čestného členství za trvání družstva náleží čestnému členovi vypořádací podíl ve
stejném rozsahu jako členovi družstva.
Čl. 5
Základní kapitál, základní a další členské vklady
1.

Základní členský vklad je 30.000,-- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských). Člen jej
skládá současně s podáním členské přihlášky, a to v hotovosti do pokladny
družstva nebo bezhotovostně na účet družstva.

2.

Základní kapitál družstva činí 30.000.000,-- Kč (slovy: třicetmilionůkorunčeských).

3.

Členové družstva se mohou dále zavázat k dalšímu členskému vkladu. Člen
družstva může s předchozím souhlasem představenstva vložit další členský vklad
v jakékoli výši, a to v peněžité i nepeněžité podobě, představenstvo může návrh
člena na složení dalšího členského vkladu odmítnout. Proti tomuto rozhodnutí
není možný opravný prostředek.

4.

Současně může být dalším členským vkladem ta část vkladu člena, která byla
vypočtena v rámci transformace družstva oprávněné osobě – členovi družstva
podle zvláštních předpisů, která přesahuje výši základního členského vkladu a
není pohledávkou člena u družstva.
Čl. 6
Vypořádací podíl

1.

Při zániku členství v družstvu za trvání družstva má člen nárok na vypořádací
podíl.

2.

Vypořádací podíl se stanovuje tak, že členu náleží vypořádací podíl ve výši jeho
základního členského vkladu, případně součtu základního a dalšího členského
vkladu, pokud se člen k dalšímu členskému vkladu zavázal a vložil ho. Na základě
rozhodnutí představenstva může být případně výše vypořádacího podílu
stanovena odlišně.

ČL. 7
Orgány družstva
1.

a)

Orgány družstva jsou:
-

členská schůze;

-

představenstvo;

Členská schůze

1.

Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

2.

Členská schůze je svolána představenstvem nejméně jednou za rok. Svolavatel
nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji
zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se
považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách
uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

3.

Členskou schůzi je dále možné svolat způsobem a za podmínek určených ZOK.

4.

Každý člen má při hlasování na členské schůzi tolik hlasů, kolik má násobků
základního členského vkladu, který činí 30.000,-- Kč. Základnímu čl. vkladu
náleží jeden hlas.
Rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, o
uhrazovací povinnosti člena, přeměně družstva, jeho zrušení s likvidací nebo
vydání dluhopisů, náleží každému členu vždy jeden hlas bez ohledu, kolik má
členských vkladů.

5.
b)

Členská schůze se řídí pravidly zakotvenými v ZOK.
Představenstvo

1.

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná
předseda nebo místopředseda nebo další člen představenstva. Právní jednání,
které činí statutární orgán družstva v písemné formě, podepisují vždy alespoň dva
členové představenstva. Předseda řídí činnost družstva a rozhoduje o všech
záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny
jinému orgánu.

2.

Představenstvo má 7 členů.

3.

Představenstvo si ze svých řad volí předsedu a místopředsedu. V době
nepřítomnosti předsedy zabezpečuje jeho úkoly místopředseda.

4.

Představenstvo rozhoduje prostou většinou přítomných členů a je
usnášeníschopné, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Při
jednání má každý člen jeden hlas.

5.

Představenstvo svolává předseda, který zároveň řídí jeho práci.

6.

Z jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisují všichni účastníci
jednání.

7.

Představenstvo se dále řídí pravidly zakotvenými v ZOK.
Čl. 8

Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
1.

Funkční období člena orgánu družstva je 5 let.

2.

Kontrolní komise se nezřizuje a její působnost vykonává v souladu s § 726 odst.
2. ZOK členská schůze.
Čl. 9

1.

O podřízení se družstva zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku rozhodla členská
schůze družstva dne 24.6.2014.

2.

Tyto stanovy v úplném znění schválila členská schůze konaná dne 29.6.2015.

