STANOVY DRUŽSTVA
I.

Základní ustanovení
Článek 1
Základní údaje o družstvu
1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem
společného provozování činnosti podporujících lokální soběstačnost a sociální soudržnost
v místě sídla a působnosti družstva, osvětové činnosti týkající se konceptu sociální
solidární ekonomiky a vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob.
2. Prostředky vynakládané k činnostem družstva jsou získávány podnikáním.
3. Obchodní firma družstva je: Družstvo VIKTORINA LOCA
4. Sídlem družstva je město Příbor. Adresu sídla schvaluje představenstvo.
5. Právní poměry družstva upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (dále jen „zákon“) a tyto stanovy.
6. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za
porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky
družstva.
7. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“), jejímž
prostřednictvím členové rozhodují o záležitostech družstva.
8. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za družstvo jedná samostatně kterýkoliv
člen představenstva.
9. Běžnou činnost družstva při provozování podnikatelské činnosti v rozsahu vymezeném
předmětem podnikání družstva podle těchto stanov řídí představenstvo.
10. Družstvo zřizuje informační desku v elektronické podobě, která je přístupná všem členům
družstva prostřednictvím internetových stránek.
Článek 2
Předmět činnosti a podnikání družstva
1. Mezi hlavní cíle činnosti družstva v souladu s jeho zaměřením patří:







zkracování dodavatelských řetězců mezi producenty a spotřebiteli,
předcházení vzniku odpadů, podpora jejich využití,
osvětová činnost v oblasti šetrného zemědělského hospodaření a potravinové
soběstačnosti,
zpracování místních potravin,
podpora místních rukodělných řemesel,
pořádání akcí na podporu rozvoje družstevnictví, lokální demokracie a komunitních
aktivit.
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2. V souladu s účelem činnosti se s částí zisku naloží takto:




spolufinancování projektů, které se týkají činnosti družstva,
financování přednášek a družstevních akcí,
finanční podpora neziskových aktivit členů družstva.

3. Předmětem podnikání družstva je:





výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
hostinská činnost,
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
II.

Členství v družstvu
Článek 3
Vznik členství
1. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 (slovem: osmnácti) let, která je
svéprávná a která souhlasí se stanovami družstva.
2. Členství v družstvu vzniká při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito
stanovami, a to
a) při založení družstva dnem vzniku družstva,
b) dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena na základě písemné členské
přihlášky nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí.
Článek 4
Seznam členů
1. Družstvo vede seznam členů. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště, případně také
jiná členem určená adresa pro doručování, emailová adresa, den a způsob vzniku a zániku
členství, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti.
2. Člen je povinen bez zbytečného odkladu družstvu oznámit a na žádost družstva doložit
každou skutečnost evidovanou v seznamu členů a její změnu.
Článek 5
Členský vklad
1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve
výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Podmínkou vzniku členství je splnění
vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set
korun českých). Zbývající část členského vkladu ve výši 3 500,- Kč (slovy: tři tisíce pět
set korun českých) musí člen družstva splatit nejpozději do 1 (slovem: jednoho) roku od
zápisu družstva do obchodního rejstříku k rukám předsedy představenstva družstva.
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2. Přistupující člen je povinen splatit celý základní členský vklad ve výši 5 000,- Kč (slovy:
pět tisíc korun českých) do 15 (slovem: patnácti) dnů ode dne přijetí člena členskou
schůzi k rukám předsedy představenstva družstva.
3. Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je dovoleno, rozhodne-li tak členská
schůze, a to v souladu se zněním zákona.
4. Ke zvýšení základního členského vkladu mohou být použity i vlastní zdroje družstva
v souladu se zněním zákona.
5. Snížení základního členského vkladu je dovoleno pouze za účelem úhrady ztráty, a to za
podmínek stanovených zákonem.
Článek 6
Práva a povinnosti člena
1. Člen má právo zejména
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

účastnit se členské schůze,
volit a být volen do orgánů družstva,
podílet se na řízení, rozhodování a kontrole činnosti družstva,
podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
nahlížet do obsahu svého zápisu v seznamu členů bez omezení,
využívat služeb družstva v rámci obecně prospěšné činnosti,
podílet se na části zisku vyčleněné k rozdělení členům, a to za schválených podmínek.

2. Člen je zejména povinen
dodržovat stanovy družstva a rozhodnutí orgánů družstva,
plnit smluvní závazky k družstvu,
počínat si tak, aby nepoškodil dobré jméno ani zájmy družstva,
podílet se na úhradě ztráty družstva v souladu s podmínkami stanovenými zákonem
a těmito stanovami,
e) dodržovat podmínky pro poskytování družstevních služeb pro členy družstva.
a)
b)
c)
d)

3. Od člena se očekává, že bude vykonávat pro družstvo práci bez nároku na odměnu na
základě dobrovolnosti.
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. Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.
4. Družstevní podíl nelze převést na jiného člena družstva ani na jinou osobu.
5. Družstevní podíl se nedědí. Přechod družstevního podílu je vyloučen.
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Článek 8
Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením člena, vyloučením člena,
smrtí člena družstva, prohlášením konkurzu na majetek člena či zamítnutím
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena a dalšími způsoby stanovenými
zákonem.
2. Dohoda o ukončení členství musí mít písemnou formu a musí v ní být uveden den,
kterým členství končí.
3. Oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.
4. Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 3 (slovem: tři) měsíce.
5. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil
své členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro členství. O vyloučení člena
rozhoduje členská schůze na základě návrhu představenstva. Návrhem se rozumí zápis
z jednání představenstva, vlastnoručně podepsaný všemi členy představenstva,
předložený na členské schůzi, kde se má o vyloučení rozhodovat.
6. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o jejímž udělení rozhoduje
představenstvo a která musí mít náležitosti stanovené zákonem. V případě, že návrhu na
vyloučení nepředcházela písemná výstraha, o vyloučení nelze na členské schůzi
rozhodnout. To neplatí, jestliže porušení členských povinností, které je důvodem
k vyloučení, mělo následky, jež nelze odstranit.
7. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu, být odůvodněno a obsahovat poučení
o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů
ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.
Článek 9
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl.
2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu člena násobeného
počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech
členů násobených ukončenými roky jejich členství k poslednímu dni účetního období,
během kterého členství zaniklo.
3. Pro výpočet vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle
účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování vypořádacího podílu se
nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu.
4. Vypořádací podíl je splatný uplynutím 12 (slovem: dvanácti) měsíců ode dne schválení
účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, nejpozději však do dvou let ode dne
zániku členství.
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III.

Orgány družstva
Článek 10
1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo, jehož prvními členy byli určeni Alena Malíková, Hana Švecová, Jana
Konečná a Petr Hambálek.
2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva.
3. Funkční období členů voleného orgánu jsou 2 (slovem: dva) roky.
Článek 11
Členská schůze
1. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Nikdo nesmí být na jednání
členské schůzi zmocněncem více než jednoho dalšího člena družstva.
2. Svolavatel nejméně 15 (slovem: patnáct) dnů přede dnem jednání členské schůze uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na informační desce družstva a současně ji zašle na e-mail
uvedený v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou.
Pozvánka musí být na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské
schůze.
3. Pozvánka obsahuje zejména
obchodní firmu a sídlo družstva,
místo a dobu zahájení členské schůze,
program členské schůze,
místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,
e) má-li dojít ke změně stanov nebo přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov,
obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
a)
b)
c)
d)

4. Členská schůze jedná podle programu uvedeného v pozvánce. Záležitosti, které nebyly
zařazeny do navrhovaného programu uvedeného v pozvánce na členskou schůzi nebo
náhradní členskou schůzi, lze projednávat pouze za účasti a se souhlasem všech členů
družstva.
5. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou za každé účetní období.
6. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 50 % členů
družstva.
7. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je přítomna většina členů, kteří mohou
vykonávat hlasovací právo.
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8. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas. Členská schůze nebo náhradní
členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů.
9. Při rozhodování členské schůze o
a)
b)
c)
d)
e)
f)

uhrazovací povinnosti,
zrušení družstva s likvidací a jmenování a odměňování likvidátora,
přeměně družstva,
rozdělení družstevního podílu,
přijímání nových členů družstva,
vyloučení člen družstva

je členská schůze schopná se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech
členů družstva a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.
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 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.
Omezení výkonu hlasovacího práva podle se vztahuje i na každého člena, který ve smyslu
zákona jedná ve shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo.
10. Každý člen má právo na zaprotokolování své námitky proti přijatému usnesení na členské
schůzi, která usnesení přijala.
Článek 12
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, jenž řídí činnost družstva a plní usnesení
členské schůze. Představenstvo je čtyřčlenné.
2. Za družstvo jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva.
3. Představenstvo volí svého předsedu.
4. Každý člen představenstva má při rozhodování jeden hlas.
5. Pro přijetí usnesení je třeba 4 (slovem: čtyř) hlasů. Pouze v případě, kdy představenstvo
rozhoduje o návrhu na vyloučení svého člena z družstva nebo udělení předcházející
písemné výstrahy takovému členovi, není jeho souhlas nutný.
6. Představenstvo odpovídá za svou činnost členské schůzi. Členové představenstva jsou
povinni vykonávat svou funkci s náležitou péčí a v souladu se zájmy družstva.
7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný
předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob.

6

IV.

Hospodaření družstva
Článek 13
Odpovědnost družstva za hospodaření
1. Družstvo je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem.
2. Členové neručí za závazky družstva.
3. Představenstvo družstva předkládá členské schůzi ke schválení řádnou účetní závěrku
podle platných právních předpisů a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Členská schůze může uložit členům družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva
(dále jen „uhrazovací povinnost“), a to do výše trojnásobku základního členského vkladu.
5. Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém
vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část
účetního období.
Článek 14
Fondy družstva
1. Družstvo zřizuje rezervní fond na krytí ztrát z hospodaření družstva, který nelze za trvání
družstva rozdělit mezi členy družstva.
2. Rozhodnutím členské schůze může družstvo ze svého čistého zisku vytvořit podle svých
potřeb i další fondy. O použití prostředků z fondů podle typu a určení fondu rozhoduje
členská schůze.
Článek 15
Rozdělení zisku
1. Členové družstva mají za podmínek určených v těchto stanovách právo na podíl na
maximálně 49 % čistého zisku po doplnění rezervního fondu, rozhodne-li o jeho
rozdělení mezi členy družstva členská schůze.
2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše jeho
splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů dle stavu k poslednímu dni
účetního období rozhodného pro výpočet zisku.
3. Osobě, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, za které vznikl
nárok člena na podíl na zisku, se tento podíl poměrně krátí.
4. Splatnost podílu člena na zisku je ve lhůtě do 90 dní ode dne, kdy bylo přijato
rozhodnutí o rozdělení zisku mezi členy družstva, nestanoví-li členská schůze jinak.
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V.

Obchodní závod
Článek 16
1. Postupy při provozování činnosti podporujících lokální soběstačnost a sociální soudržnost
a práva a povinnosti členů s tím spojené určuje v souladu s těmito stanovami Vnitřní řád
schválený představenstvem.
2. Obchodní závod družstva (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který družstvo
vytvořilo a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Organizaci závodu stanoví
svým rozhodnutím představenstvo.
3. O vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů osob zaměstnaných v družstvu
rozhoduje pověřený člen představenstva.
4. Družstvo se může zavazovat ve vztazích k jiným osobám jen v rozsahu nezbytném
k řádnému výkonu činnosti, které jsou předmětem jeho podnikání a v souladu s účelem, ke
kterému bylo založeno, vymezeným těmito stanovami.
VI.

Zánik družstva
Článek 17
1. Družstvo se zrušuje
a) usnesením členské schůze, schváleným všemi členy,
b) rozhodnutím soudu,
c) jiným způsobem, který stanoví zákon.
2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
VII.

Závěrečná ustanovení
Článek 18
1. Tyto stanovy jsou uloženy v sídle družstva a zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Na požádání je možné do nich nahlédnout nebo zaslat jejich znění elektronickou
poštou každému členu družstva a uchazeči o členství v družstvu.
2. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo vyhotoví úplné
znění stanov bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví. Úplné znění
stanov uveřejní představenstvo na informační desce.
3. Do vzniku družstva spravuje členské vklady Ing. Hana Švecová, trvalým pobytem na
adrese Štramberská 696, Příbor, 742 58.
V Příboře dne 13. dubna 2017
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