
STANoVY
Agro Trade

zemědělského a obchodního družstva

staré Čívice



HLAVA I.

Obchodní firma. sidlo, trvání. předmět činnosti družstva

Článek 1.

obchodní firma a účel družstva

1. Obchodní íirma družstva zní :
Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, dále jen družstvo.

2, Sídlem družstva jsouPardubice 6 - Staré Číoice. PSČ 530 06. Přeloučská252,

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

nebo vzájernné podpory svých členů nebo třetích osob

4. Družstvo je, obchodní korporací, která se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních

korporacích č,90l20I3 Sb.. jako celku.

5. Družstvo je založeno na dobu neurčitou.

Článek z,
předmět činnosti drrržstva

Předmět podnikání (činnosti) družstva je :

a) zemědělská výroba

b) pronáj em nemovitostí
c) koupě zbožiza účeiemjeho dalšího prodeje a prodej
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HLAVA II.

členství v družstvu

Článek 1.

způsobilost k členství

1. Členem družstva se může stát při splrrění podmínek podle těchto stanov fyzická osoba (starŠí 18

let) nebo právnická osoba, která má sídio na území ČR.

2. Družstvo vede seznam členů. Úduj., které se do něho zapisují, právo do seznamu nahlížet nebo žádat

ojeho opis nebo o opis požadované části z něho stanoví zákon.

Članek 2,

vznik členství

1. Členství vznlká dnem rozhodnutím představenstva o přijetí člena nebo pozdějším dnem uvedeným v

tomto rozlrodnutí a to na základě písemné přihlášky člena a složení základního členského vkladu.

2^ Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí představenstva musí mít písemnou formu a musí vŽdy

obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a wmezení jeho

družstevního podílu.

3" Představenstvo má právo uchazeče odmítnout. Jeho rozhodnutí je konečné.

4. Součástí členství není pracovnívztah, členové nemají nárok napráci v druŽstvu,

Článek 3.

zánik členství

1. Členství v družstvu zanlká:

a) písemnou dohodou

b) vystoupením člena

c) vyloučením člena

d) převodem družstevního podílu

e) prohlášením konkulzu na majetek člena

f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena

g) zánikem družstva bez právního nástupce

h) smrtí člena

i) datším tpůsobem stanoveným zákonem
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2^ Jestliže byl zrušen konkr-rrz na majetek čIena z.jiných důvodů než po splnění rozvrhor,ého
usnesení nebo pro nedostatek majetku. jelro členství se obnol,uie. Jestiiže již družstvo
vyplatilo jeho vypořádací podii, nrusí jej do dvou měsíců od zrušení konkurzu družstvu nahradit. To
platí obdobně i v případě. že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv

a povinností člena v drttžstvtt nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního
předpisu,

3, Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení člerrství. končí členství sjednaným dnem. Dohodou
o ukončení členství uzavítá družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohodi, vydá družstvo
členovi.

4. Člen může z družstva vystoupit na záklaďě písemné odhlášky z jakéhokoliv důvodu. anižby
tento dŮvod musei b}t uváděn. Členství zaniká uplyrrutím doby šesti měsíců od posledního dne

měsíce, v němž byla doručena písemná odhláška člena družstva. Odhlášku lze odvolat jen písemně a
jen se souhlasem představenstva.

5. Za podmínek stanovených zákonem může z družstva vystoupit každý člen, který na členské schůzi
nehlasoval pro změnu stanov. Tajné hlasování se Dro případ změn5, stanov zakazuje" Člen u_",ede důvod
pro rystoupení v oznámení o vystoupení, jinak se nejedná o vystoupení pro nesouhias se změnou
stanov, PÍsemné oznámení o vystoupení musí člen doručit družstvu do 30 dnů ode dne. kdy byio
usnesení Členské schŮze o změně stanov přijato, jinak se k němu nepřihiíží.Členství zaniká uplynutím
kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení doručeno družstvu.

6. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena :
a) jestliže opětovně nebo závažným způsobem porušuje čIenské povinnosti podle zákona, nebo

podle těchto stanov nebo podle rozhodnutí orgánů družstva
b) byl-li člen - fyzická osoba pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal

proti družstvu nebo členovi družstva
c) poškozuje-li člen svÝm jedrráním zžýmy družstva nebo jeho pověst nebo způsobil-li škodu

na majetku družstva nebo jedná-li jinak v rozporu s cíly družstva

7. Rozhodnutí o vyloučení musí předcházet písemná r,ýstraha, o níž rozhoduje představenstvo" Ve
výstraze se uvede důvod jejího udělení a čien se upozorni na možnost vytroučení a vyzve se, aby
poruŠováním členských povinnosti nebo s jiným jednáním ke škodě družstva přestal a následky
porušení členských povinností nebo nastalou újmu odstranii.

8. O vyloučení ne]ze rozhodnout později než r,e lhůtě 6 měsíců ode dne. kdy se představenstvo
dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve 1hůtě jednoho roku ode dne. kdy důvod vyioučení
nastal. R-ozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí v něm být uveden důvod

Podle odst" 6, který nemůže být dodatečně měněn a musí obsahovat poučení o možnosti podat proti
němu námitky,



9. Proti rozhodnutí o vyloučení nlá člen prá.,,o podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve

lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení. K námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihiíží.
proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí nánritek může v_vlučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců

ode dnejeho doručení návrh soudu na prolrlášení vyloučení za neplatné"

10. Rozhodnuti představenstva o vyloučení člena a

členovi doporučeným dopisem do vlastních rukou na

člen tuto zásilku nebo nevyzvedne-li ji v úložní době

nebo uplynutím úložní doby za doručenou.

rozhodnutí člena o zamítnutí námitek se doručí

adresu uvedenou v seznamu čienů. Nepřevezme-li

na poště. por.,ažuje se zásilka odmítnutím převzeti

11. Členství vylučované osobil zantká marným uplynutím ihůty pro podání námitek nebo dnem. kdv

by1o doručeno rozhodnutí členské schůze o jejich zamítnutí.

8. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem jeho smrli. Družstevnípodíl přecházínadědice,je-

li dědic fyzickou osobou starší 18 iet. Jestliže dědic tuto podmínku nesplňuje, je přechod druŽstevního

podílu vyloučen a dědici vzniká smrtí zůstavitele právo na D/pořádaci podí1. Vznik členství při

přechodu družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva, o kteý musí dědic

písemně požádat do jednoho měsíce ode dne. kdy mu bylo pravomocně potvrzeno nab.vti dědictvÍ.

Nevyrozumí-li představenstvo dědice do 30 dnů ode dne, kdy požáda|o udělení souhlasu, platí, že se

vznikem dědicova členství v družstvu souhlasí. Dědic družstevního podílu, který nechce bý členem

družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to rovněž ve lhůtě jednoho měsíce od

pravomocně potvrzeného nabytí dědictví. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Podá-li dědic výpověd'nebo

nepožádal-li ve stanovené době o souhlas se vznikem členství nebo byl-li souhlas představenstvem

odmítnut, plati, že se členem družstva nestal a není proto oprávněn podílet se ani za pŤedchozí dobu na

činnosti družstva' 
článek 4.

Členské vklad}, a družstevní podíl

1. Členem družstva může být pouze osoba. která po závazkrt ke složení základního členského

vkladu složila alespoň vstupní vklad ve výši Kč 30.000,- s tím, že rozdil mezi vstupním a

základním vkladem doplatí do jednoho roku.

2. Základní členský vklad činí 50,000,-- Kč.

3. Nepeněžité vklady se oceňují postupem podle zákona o obchodních korporacích

4. Základni kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů čIenů družstva.

5. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen

může mít pouze jeden družstevní podí1. Nabtrde-li čIen za trvání svého členství další podíi. jeho

družstevní podíly splývají v jediný drr-ržstgvní podíl
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6, Člen může přer,ést družstevní podíl na iiného člena jen s předchozírn souhlasem představenstva.

Na jinou osobu jej může převéstien r,,56ul3dir s její přihláškou začlena družstva. přičemž přijeti této

osby za člena družstva a souhlas představenstva s převodem obchodrrího podílu jsou rozvazovacími
podmínkami ohledně tohoto převodu. Pi,evod družstevního podílu je možný při splnění shora uvedených
podmínek jen na zák|adě písemné smiouvy s úředně ověřenými podpisy, která musí bý doručena
družstvu.

7. Pro přechod dn-ržstevního podílu na dědice platí ustanovení hlavy, II., č1. 3 odst.8).

8. Člen se může po dohodě s představenstvem zavázaí i k j iné ťlčasti na podnikání družstva,

Clánek 5.

V},pořádací podíl

1 " Při zániku členství za ítvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.

2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena,

násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů
všech členů násobených ukončenými roky jejich členství, přičemž do doby členství se započítává i
členství právních předchůdců.

3. Pro určení rypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní uzávěrky
za rok, který předcházel dni zániku členství v družstvu. Při určování výše vypořádacího podílu se
nepříhlíží ke jmění v rezervnímu ťondu.

4. Nárok na v,vpořádací podíl je splatný nejdéle do dl,ou let po ukončení členství,

5. V;rpořádací podíl se uhrazuje v penězích nebo po dohodě se členem naturálně či kombinací obojího-

Clánek 6.

práva členů

1. Členové družstva jsou oprávnění:

a) účastnit se členských schůzí a v souladu s jejich programem a s dalšími ustanoveními těchto

stanov na nich jednat, hlasovat, vznášet dotazy, volit a být volen do orgánů družstva" Právnické
osoby toto právo vykonávají svým statutárním zástupcem. Právo účasti na členské schůzi nemají
osoby" jejichž členství skončilo, i když nebyl dosud vypořádán jejich vypořádací podíl. Právo
hlasovat na členské schůzi nemají členové, kteří podle § 660 -662 zákona o obchodních korporacích
nemohou toto právo vl,konávat"

b) zúčastnit se v případě zvolení do orgánů družstva na jejich činnosti v souladu s těmito stanovami

a zákonem,



c) vyŽadovat informace o záIežitosteclr družstvana členské schůzi v souladu s jejím programeni a

s těmito stanovami"

d) účastnit se podle usnesení členské sclrůze na dosaženém zisku.
g) předkládat představenstvu drr-ižstva návrlry na zlepšení činnosti a organizace družstva.

Clánek 7"

povinnosti členů

1 , Členové družstva jsou povinni:
a) složit základní členský vklad v souladu s platným zněním stanov.

b'1 zdržet se všeho jednání. které by mohlo družstvo poškodit včetně poškození jeho pověsti,
c) ručit zazávazky družstva svými členskými vklady,
d) plnit povinnnosti určené stanovami, usneseními představenstva, členské schůze. jakož i

uzavřenými smlouvami.

e) druŽstevní dokumenty, obsah jednání orgánů družstva včetně jejich rozhodnutí a
poskýnuté inťormace o záležitostech družstva považovat za důvěrné obchodní záležitostí, pokud
nejsou ze zákona předepsanou formou zveřejňovány.

HLAVA III.

Správa družstva

Článek 1.

Orgány družstva

1" Orgány družstvajsou :

a) členská schůze

b) představenstvo

c) kontrolní komise

Clánek2.
C lenská schůze

1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze všech členů - členská schůze.

2. Členská schůze se schází 1x ročně. Členskou schůzi svolává představenstvo. Členská schůze musí
br dále svolána. požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva,
kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasťr. Neučiní-li tak představenstvo bez zbyečného odkladu,
mŮŽe členskou schŮzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva nebo kontrolní komise, iinak i
člen zmocněný k tomuto svolání všerni členy. kteří o její svolánipožadali. Členská schůze musí b\.t
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svolána rrejméně 15 dní pt'ede dnem jejího konání uveřejněrrírn pozvánky na členskou schůzi na

internetových stránkách družstva. kterou současně zašle všem členťrm družstva poštou nebo zajistí její
osobní předání proti podpisu. Uver'ejněnínr pozvánk_v se pozvánka považuje za doručenou. Pozvánka
musí být na internetových stránkách drr-ržstva uvěřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

Pozvánka rra členskou schůzi obsahuje aiespoň :

- firmu a sídlo družstva
- místo. datum a hodinu konání členské schůze tak. aby co nejméně omezovalv možnost člena se jí

zúčastnit

- označení, zda se jedná o řádnou nebo o rnimořádnou nebo o náhradní členskou schůzi
- pořadjednání členské schůze
- místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým bodům progíamul nejsou-li přiloženy
k pozvánce.

Má-li dojít ke změně stanov nebo k usnesení, jehož důsledkem je změna stanov. obsahuje pozvánka
v příloze nár,rh těchto změn nebo návrh usnesení.

Doplňování dalších záIežitostí na program členské schůze upravuje zákon o obchodních korporacích.

3. Členové r,ykonají svá práva na členské schůzi bud' osobně nebo se mohou nechat zastupovat
jiným členem družstva, na základě písemné plné moci. kterou předloží řídícímu členské schůze.

Z plné moci musí vyplývat, zdy byla udělena k zastupování na jedné nebo více členských schůzích.
Nikdo nesmí bl,t na členské schůzi zmocněncem více než jedné třetiny č]enů družstva,

4. Při hlasování má každý člen jeden hlas.

5. Z 1ednání členské schůze se pořizuje zápis, popř. zvukový záznam. Zápis musí obsahovat:
- datum a místo konání schůze. hodinu jejího zahájení a ukončení
- pŤíjatá usnesení
- výsledky hlasování
- nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků členské schůze, pozvánka na ni a podklady, které

byly předloženy k projednávanýrn bodům. Zápis z členské schůze podepisuje člen pověřený
jeho vyhotovením (zapisovatei) dva členové představenstva a dva ověřovatelé zápisu, které členská
schŮze zvolí po svém zaháj ení. Každý člen má právo vyžadovat si zápis a jeho přílohy k
nahlédnutí.

6" Členská schŮze je schopna se usnášet, pokud je přítomna nebo zastupována většina r,šech členů
majících většinu všech hlasů, nadpoloviční většina členů. K platnosti usnesení je třeba souhlasu
nadpoioviční většiny přítomných hiasů. nestanoví-ii zákon jinak.
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7^ NenÍ-li členská schůze ustrášer-ríschopná. svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak. aby

se konala do tři týdrrů ode dne. kdy se měla konat původně svolaná členská schůze. Náhradní
členská schůze musi být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadern jednání, PozváŇa
musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne. na který byla svolána původní čienská schůze.

nejpozději však 10 dnů před konár'ím náhradní členské schťtze. Náhradní členská schůze je schopná
se usnášet bez ohledu na ustanovení odst, 6,

8. Členská schůze hlasuje veřeiným hlasovánim nerozhodne-li s€, že o určité otázce bude

hlasovat tajným hlasováním. Tajně se však hlasuje vždy při volbách orgánů, při rozhodování o
odvolání člena proti rozhodnutí o vyloučení a v otázkách, kde se vyžaduje souhlas většiny všech členů
družstva" Tajné hlasování je vyloučeno při hlasování o změně stanov"

9. Do působnosti členské schůze patří:

a) přijímat a měnit stanovy, jednací řád členské schůze

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise
c) schvalovat řádnou roční účetní uzávěrku

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku nebo náhraďy ztráíy
e) rozhodovat o základních otázkách přeměny družstva. zrušení, rozdělení. sloučení
f) rozhodovat v dalších věcech, kdy tak stanoví zákon.

10.Člen družstva může podat ve lhůtě tří měsíců návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské
schŮze plo rozpor s právními předpisy. stanovami družstva nebo dobrými mravy.

Clánek 3.

představenstvo družstva

1. Představenstvo má 7 členů. Př,edstavenstvo odpovíďáza vedení družstva,

2, Představenstvo řídí činnost družstva podle piatnýclr zákonů, stanov a usnesení členské schůze.

3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

4. Běžnou činnost družstva organizuje a r'ídí ředitel, jmenovaný a odvolávanÝ představenstvem. ktery
je oprávněn v jejím rámci činit obvyklá právní jednání. Funkci předsedy představenstva a ředitele
může vykonávat jeclna osoba.

5^ Členové představenstva mají ohledně své funkce uzavŤenu dohodu o výkonu funkce, kterou
schvaluj e členská schůze.

6. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Pokud se jedná o právní jednání,

které činí představenstvo a pro nějž je předepsána písenrrrá tbrma, je třeba podpisu alespoň
dvou členůpředstavenstva. z nichž jeden podpis je předsedy nebo místopředsedy.
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7. Představenstvo se schází podle potřeby. zpravidla měsíčně. Má povinnost se sejít do
10ti kalendářních dnů od doručení podnětu kontrolní komise. v případě. že na její výzvu
nedošlo k rrápravě nedostatků

8. ČIenové představenstva postupují při své činnosti s pečlivostí řádného hospodáře, o důvěmých
údajích. zvláště provozních a obchodních, které jsou jim známy v důsledku jejich činnosti v
představenstvu. musí zachovávat mlčenlivost. Za případné škody, které by porušením vznikly, nesou
plnou odpor,ědnost.

9. Funkční období členů orgánů družstva je stanoveno na 5 let.

10. Členové orgánu družstva mohou bý voleni opětovně.

1 1. Čienové představenstva mohou odstoupit z funkce před uplynutím funkčního období na
základě písemného oznámení orgánu jehož je členem a to dva měsíce předem.

12. Představenstvo je zvláště povinno :

a) vést řádně činnost družstva v souladu s cíli družstva
b) včas plánovat a provádět nezbylná l,ěcná, personální a organizační opatření
c) předložit řádnou ročnílzávěrku a zprávu o obchodním vývoji a situaci družstva kontrolní komisi

a členské schůzi

d) vést aktuální seznam členů. eviderrci půdy vlastrrí i pachtované. majetkových podílů a
majetku družstva

e) rozhodovat o smlouvách družstva, úvěrech. cenných papírech, zárukách za úvěry. nákupech
objektŮ, pokud takové rozhor1nutí nenáleží do působnosti členské schůze

I vymezit pŮsobnost ředitele v souladu s ustanovením odst, 4 tohoto článku
g) navrhovatpoužiti lrozděIeníl zisku, popř, způsob úhrady ztrát5l

h) zajistit předepsané inventury ve spolupráci s kontrolní komisí,

13"Představenstvo svolává předseda. Usnesení je přijato, je-li pro nadpoloviční většina přítomných.
Při rovnosti hlasů nebylo usnesení přijato. Zápis a usnesení představenstva podepisuje předseda a

zapisovatel.

14. Jedná-li se o záležitosíi člena představenstva, manžela, příbuzného atp. pak příslušný
člen představenstva nesmí být v daném okamžiku účasten jednání,

15.SchŮzí představenstva má právo se zúčastnit s hlasem poradním předseda kontrolní komise a

ředitel družstva. Představenstvo může pozvat k účasti na jednání člena, jehož se projednávaná
otázka dotýká,

16,V případě ztráty z hospodaření družstva. hradí každý člen předstarlenstva dvojnásobek částky
rozpočtené na člena a v případě zisku se účastní na zisku indexem 2.0 vypočteného podílu"

Uhrazovací povinnost však nesmí u žádného čler.a přesáhnout trojnásobek členského vkladu.
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Clánek 4,

kontrolní komise

1. Kontrolní komise ie oprávněna kontroiovat veškerou činnost družstva a projednává stižnosti
jeho čienů. Kontrolní komise je nezávislá na všech ostatních orgánech družstva a za svoji činnost

odpovídá pouze členské schůzi. Ke své činnosti si může vyžádat odborné posudky a spoluúčast
odborníků na náklady družstva po předchozím souhlasu představenstva"

2, Kontrolní komise má tři čieny. Ze svého středu volí předsedu. Kontrolní komisi svolává předseda

a schází se nejméně l x za 3 měsíce.

3. Funkční období členů kontrolní komise je stanoveno na5let.

4. Členové kontrolní komise mají ohledně výkonu funkce uzavřenou dohodu o výkonu funkce"

kterou schvaluje členská schůze,

5. Členové kontrolní komise postupují ve své činnosti s pečIivostí řádného a poctivého člena
družstva. Musí zachovávat mlčení o všech důvěmých údajích družstva, jeho členů. zákazníků a
obchodních partnerů.

6, Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s íunkcí člena představenstva.

7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv informace o

hospodaření družstva, nahlížet kdykoliv do knih a spisů a kontrolovat stav účtů.

8" Členové kontrolní komise ručí družstvu za škody. které způsobí neplněním svých povinnosti,

svými členskými vklady,

9" V případě zttáty z hospodaření družstva. hradí každý, člen kontrolní komise dvojnásobek
částky rozpočtené na člena a v případě zisku se účastní na zisku indexem 2,0 vypočteného
podílu" Uhrazovací povinnost však nesmí u žádného člena přesáhnout trojnásobek členského vkladu.

iO,Kontrolní komise musí překontrolovat roční uzávěrku, zprávu a návrhpředstavenstvanapoužití
ročního zisku nebo krytí ztráty a podat zprávu členské schůzi před schválením roční uzávěrky.

i 1. Odstoupení z funkce před uplynutím funkčního období je možné za podminek podle hlavy III., či. 3"

odt' li 
článek5.

právo na informaci

1" Každému čienu družstva je na žádost na členské schůzi poskytnuta informace o záležitostech

družstva. pokud je to potřebrré k věcnému posouzení programu jednáni. lnformace sděluje

představenstvo nebo kontrolní kornise,
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- 2" Informace mŮže být odmítnuta jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyptývá" že
její poskytnutí by mohlo přivodit společnosti újmu, nebo jde o důvěrnou informaci nebo o
informaci tvořící obchodní tajemství nebo o informaci tý-kající se poměrů člena družstva nebo jeho
rodiny nebo třetích osob.

3. V sídle družstva je zŤízena informační deska , která je přístupnákaždý pracovní den a v běžnou dobu
vŠem ČlenŮm. Jejím prostřednictvím jsou členům poskytovány informace určené zákonem nebo
stanovami a informace o rozhodnutí orgánů družstva týkajících se práv a povinnosti členů družstva.

Článek 6.

zaměstnanci družstva

1" Zaměstnavatelská práva a povinnosti vykonává představenstvo.

2. Zaměstnanci družstva neuživqí výhod čienů družstva, pokud ve smlouvě nejsou výslovně uvedeny.

Čtanet< Z.

zákazkonkurence

Zákaz konkurence členů orgánů družstvaje upraven zákonem o obchodních korporacích.

_10-

HLAVA IV,

Hospodaření družstva

Clánek 1.

Správní (obchodní) rok

1, Správní (obchodní) rok družstva začíná 1. ledna a končí 3 1. prosince každého roku.

Clánek 2.

účetní uzávěrka

1. Koncem správního roku provede představenstvo a kontrolní komise inventuru a řádnou účetní
uzávěrku.

2" Řaana Účetní uzávěrka, schváiená představenstvem a kontrolní komisí, musí bý nejméně 15 dnů

Před konáním řádné schůze zpřístupněna k nahlédnutí členům družstva v administrativní budově
družstva.
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3, Konečné porovnání aktiv a pasiv stanoví přebytek (zisk) hospodaření nebo ztráíu družstva.

o vypořádání rozhodne členská schůze.

4. Na určení výše zisku, který se má rozdělit nrezi členy. se usnáší členská schůze při projednávání

řádné roční účetní uzávěrky.

Článek 3.

Rezervní fond

1, V clružstvu je zŤízen rezervní fond, který je určen k úhradě případných zírát družstva. O přídělu do

rezervního fondu a o jeho použití rozhoduje členská schůze, přičemž při dosažení zisku činí tento příděl

za příslušný obchodní rok nejméně 10% z tohoto čistého zisku.

2. Po dobu trvání družstva nelze prostředky zrezervního fondu rozdělovat mezi jeho členy,

HLAVA V.
zrušení a likvidace družstva

1. Družstvo se zrušuje :

a) usnesením členské schůze, o němž musí by,t pořízen notářský zápis

b) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušení konkurzu z důvodu, že

majetek nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu
pro nedostatek majetku.

c) rozhodnutím soudu v dalších případech podle zákona.

2. Zrušuje-li se družstvo likvidací, jmenuje členská schůze likvidátora.

3. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost postupem stanoveným zákonem.

Tím nedochází k zániku právnické osoby.

HLAVA VI.
Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Ty,to stanovy byly schváleny členskou schůzí .a nabývají účinnosti

zveřejněním zápisu o podřízenosti družstva obchodnímu rejstříku.

2. Prostředky z dosavadního neděIitelného fondu se převádějí v plnérn rozsahu do rezervního fondu

podle stanov.
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