
 

Návrh nového úplného znění stanov pro projednání na členské 
schůzi družstva dne 30.5.2019 

 
Stanovy družstva 
s obchodní firmou 

JIHOFRUKT, družstvo 
 

Čl. I.  
Obchodní firma, sídlo družstva 

1. Obchodní firma družstva: JIHOFRUKT, družstvo 
2. Sídlem družstva je: Velké Bílovice 

 
Čl. II.  

Předmět podnikání družstva 
1. Předmětem podnikání družstva je:  

- Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 
zpracování nebo dalšího prodeje  

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

 
Čl. III.  

Vklady členů 
1. Výše základního členského vkladu činí 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). 
2. Základní členský vklad přistupujících členů po založení družstva se splácí v penězích na 

bankovní účet družstva nebo v hotovosti do pokladny družstva. Přistupující člen je 
povinen uhradit základní členský vklad do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy mu bude  
doručeno rozhodnutí členské schůze o jeho přijetí za člena družstva. V případě, že ve 
stanovené lhůtě nebude základní členský vklad splacen, pozbývá rozhodnutí členské 
schůze o přijetí za člena družstva platnosti. 

3. Členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu. 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. 
Smlouva o přijetí závazku k dalšímu členskému vkladu nabývá účinnosti rozhodnutím 
členské schůze, přičemž ke schválení smlouvy se vyžaduje souhlas všech členů družstva. 
Minimální výše dalšího členského vkladu činí 5.000,-- Kč, (slovy: pět tisíc korun 
českých). S dalším členským vkladem nejsou spojena žádná práva při hlasování na 
členské schůzi. Další členské vklady jsou jak peněžité, které se splácí na účet družstva, tak 
i nepeněžité, které se ocení dle platných právních předpisů o oceňování nemovitého i 
movitého majetku. 

4. Další členské vklady tvoří spolu se základními členskými vklady základní kapitál 
družstva. Hodnota dalších členských vkladů je součástí vypořádání podle § 623 zákona o 
obchodních korporacích a těchto stanov. 
 

Čl. IV.  
Vznik členství v družstvu 

1. Členem družstva může být kterákoliv právnická i fyzická osoba. 
2. Součástí členství není pracovní vztah k družstvu. 



 

3. Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu vyplývajících z těchto stanov nebo ze 
zákona členství vzniká: 
a) dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v 

tomto rozhodnutí, 
b) převodem nebo přechodem družstevního podílu za podmínek uvedených v zákoně a 

těchto stanovách,  
c) jiným způsobem stanoveným zákonem. 

4. Podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému 
vkladu. 

5. Před vznikem členství musí být uchazeč seznámen se stanovami družstva. Po přijetí za 
člena je družstvo povinno mu vydat doklad o přijetí za člena družstva. 
 

Čl. V. 
Převod družstevního podílu 

1. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena, jakož i na osobu, která není 
členem, splňují-li podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami. 

2. Družstevní podíl je převoditelný pouze se souhlasem předsedy družstva. 
3. Smlouva o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu.  
4. 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. V takovém případě se 
výše základního členského vkladu člena družstva, jehož družstevní podíl splynul s dalším 
družstevním podílem, navyšuje o výši základního členského vkladu dalšího (nabývaného) 
družstevního podílu.   

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

Čl. VI.  
Zánik členství v družstvu 

1. Členství zaniká způsoby uvedenými v zákoně. 
2. Písemnou dohodou zaniká členství dnem, který je v ní uveden. Dohodu uzavírá se členem 

předseda družstva. 
3. Vystoupí-li člen z družstva, oznámí tuto skutečnost družstvu písemně. 

 
Čl. VII.  

Práva a povinnosti členů družstva 
1. Člen má tato základní práva: 

a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva, 
b) volit a být volen do orgánů družstva, 
c) vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, 
d) získávat výnosy z prodeje zboží jím dodaného družstvu a podílet se na zisku družstva 

podle pravidel určených stanovami a členskou schůzí družstva, která vylučují 
jakoukoliv diskriminaci svých členů, 

e) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje podle stanov družstva a usnesení 
členské schůze, 

f) účastnit se jednání členských schůzí družstva a hlasovat na nich, 
g) převést svůj družstevní podíl v souladu s těmito stanovami, 
h) vystoupit z družstva dle podmínek uvedených ve Stanovách a v zákoně, 
i) při zániku členství v družstvu na vypořádací podíl. 

2. Další členská práva upravují Stanovy a zákon. 



 

3. Člen má tyto základní povinnosti: 
a) dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, 
b) podílet se na činnosti družstva ve formách a za podmínek určených stanovami družstva 

a usneseními členské schůze, 
c) aktivně a iniciativně se podílet na plnění úkolů družstva a na jeho rozvoji, 
d) povinnost přispět k úhradě ztráty dle těchto stanov, 
e) neodkladně sdělovat družstvu všechny změny údajů zapisovaných do seznamu členů. 

 
Čl. VIII.  

Vypořádací podíl při zániku členství 
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen za podmínek stanovených 

zákonem a těmito stanovami nárok na vypořádací podíl, který je splatný do 2 (slovy: 
Dvou) let ode dne zániku jeho členství.  

2. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena k členskému vkladu 
vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech členů k členským vkladům.  

3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav čistého obchodního majetku družstva 
podle účetní uzávěrky za rok, v němž členství zaniklo. Přitom se nepřihlíží k majetku, 
který je v rezervním fondu nebo v jiných zajišťovacích fondech, byly-li takové fondy 
schváleny členskou schůzí.  

4. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo.  
5. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Splnil–li člen svoji vkladovou povinnost z části 

nebo zcela vložením nepeněžitého vkladu, a žádá-li při vypořádání o jeho vrácení, může 
družstvo takové žádosti vyhovět, udělí-li k tomu souhlas předseda družstva. Přitom se 
vychází z ceny předmětu nepeněžitého vkladu, která je evidována v majetku družstva v 
době zániku členství dotčeného člena v družstvu. Rozdíly ve výši vypořádacího podílu a 
ceny vráceného předmětu nepeněžitého vkladu si družstvo a bývalý člen vzájemně 
vypořádají.  

6. Nepeněžité vklady členům družstvo v rámci vypořádání nevrátí, jestliže byl jejich účel 
zásadně změněn a uvedení do původní podoby by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady.  
 

Čl. IX. 
Orgány družstva 

1. Orgány družstva jsou:  
a) členská schůze,  
b) předseda družstva.  

 
Čl. X. 

Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Předseda družstva svolává členskou 

schůzi pozvánkou, tak aby se konala nejméně jednou za účetní období. Pozvánka musí být 
uveřejněna na internetových stránkách družstva a současně odeslána členům minimálně 15 
dnů před konáním členské schůze na adresu uvedenou v seznamu členů družstva. Zasílání 
pozvánky na adresu člena družstva lze na základě písemného souhlasu člena nahradit 
zasíláním pozvánky na jím uvedenou elektronickou adresu, která se za tím účelem 
zaznamená rovněž do seznamu členů. 

2. Předseda družstva svolá členskou schůzi rovněž tehdy, jestliže jej o to požádalo alespoň 
10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů.  

3. Do působnosti členské schůze výslovně náleží: 
a) rozhodování o změně stanov, 
b) rozhodování ve věcech uvedených v § 656 zákona o obchodních korporacích, 



 

c) rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 
změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo 
činnosti družstva,  

d) výkon působnosti kontrolní komise v zákonem uvedeném rozsahu,  
e) rozhodování o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak 

stanoví zákon, stanovy, popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila. 
4. Jednání členské schůze řídí předseda družstva nebo člen družstva pověřený členskou 

schůzí. 
5. Při hlasování na členské schůzi připadá každému členovi jeden hlas na každých celých 

5.000,-- Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) jeho splaceného základního členského vkladu, 
tj. každému členovi náleží tolik hlasů, kolikrát je souhrn jeho splacený základní členský 
vklad celým násobkem 5.000,-- Kč (slovy: pěti tisíc korun českých). Bez ohledu na takové 
ujednání platí, že: 
a) každému členu družstva náleží vždy alespoň 1 hlas (s výjimkou případů v zákoně 

uvedených);  
b) v případech hlasování ve věcech dle § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 

má každý člen vždy pouze jeden hlas. 
6. Stanovy připouštějí hlasování per rollam.  
 

Čl. XI. 
Usnášeníschopnost a rozhodování členské schůze 

1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové mající většinu všech 
hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. 

2. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo 
stanovy vyšší počet hlasů.  

3. K platnosti usnesení členské schůze o změně stanov se vyžaduje souhlas nejméně dvou 
třetin hlasů přítomných členů.  

4. Členská schůze je schopna usnášet se o:  
a) schválení poskytnutí finanční asistence,  
b) uhrazovací povinnosti, 
c) zrušení družstva s likvidací, 
d) přeměně družstva, 
e) vydání dluhopisů, 
pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, usnesení musí být přijato alespoň 
dvěma třetinami přítomných členů. 
 

Čl. XII. 
Předseda družstva 

1. Představenstvo se nezřizuje. Statutárním orgánem družstva je předseda družstva. Funkční 
období předsedy družstva je 5 (pět) let. 

2. Družstvo zastupuje předseda družstva samostatně.  
3. Předsedu družstva volí a odvolává členská schůze.  
4. Zákaz konkurence je upraven v zákoně. 

 
Čl. XIII.  

Tvorba a použití fondů družstva 
1. Družstvo zřizuje rezervní fond, do kterého se převádí zůstatek dosavadního rezervního 

fondu a dosavadního nedělitelného fondu. 
2. Prostředky rezervního fondu není možno za trvání družstva rozdělit mezi členy. 
3. O způsobu, výši tvorby a použití rezervního fondu rozhoduje členská schůze. 



 

4. Družstvo může zřizovat i další zajišťovací fondy na základě rozhodnutí členské schůze. 
 

Čl. XIV. 
Řádná účetní uzávěrka a výroční zpráva o hospodaření 

1. Družstvo je povinno sestavit každý rok řádnou účetní závěrku. Spolu s ní navrhne 
předseda družstva i způsob rozdělení a užití zisku, případně úhrady ztráty.  

2. Účetní a rozpočtová pravidla družstva se řídí platnou českou účetní legislativou pro 
podnikatelské subjekty. 
 

Čl. XV. 
Způsob použití zisku a úhrady ztráty družstva 

1. O způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty rozhoduje členská schůze.  
2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání 
řádné účetní závěrky.  

3. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí v poměru jeho splněné 
vkladové povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva.  

4. Členská schůze může určit, že jsou členové povinni přispět k úhradě ztráty. Uhrazovací 
povinnost člena nemůže za dobu trvání jeho členství přesáhnout trojnásobek základního 
členského vkladu. 
 

Čl. XVI. 
Zrušení a likvidace družstva 

1. Družstvo se zrušuje:  
a) usnesením členské schůze,  
b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek 

majetku, 
c) rozhodnutím soudu,  
d) jinými způsoby stanovenými zákonem. 

2. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.  
3. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Členská schůze jmenuje likvidátora, který je 

povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení. Tento 
projedná členská schůze.  

4. Likvidační zůstatek se rozdělí takto: 
I. členům se vyplatí splacená část jejich členského vkladu,  
II.  zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy v poměru výše jejich spočítaných 

vypořádacích podílů,  
III.  na vrácení nepeněžitých vkladů se použije přiměřeně ustanovení platné pro jejich 

navrácení v případě ukončení členství v družstvu.  
5. Likvidační zůstatek může být rozdělen až po uplynutí lhůty 3 (slovy: třech) měsíců ode 

dne konání členské schůze, případně až po pravomocném rozhodnutí soudu.  
 

Čl. XVII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválením členskou schůzí dne 
30.5.2019 a nahrazují stanovy ze dne 27.8.2014 ve znění změny stanov ze dne 1.12.2016. 

2. Stanovy družstva obdrží každý člen družstva. 
3. Stanovy jsou rovněž uloženy v kanceláři družstva. Na požádání bude do nich umožněno 

nahlédnutí každému členu družstva. 
 
Ve _________________ dne __________ 


