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S TAN O VY
Zemědělského obchodního družstva
Němčice nad Hanou

(Úplné znění z 24.4.2015)
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Část I.
Čl. l
Firma a sídlo družstva
l. Firma družstva je: ZOD Němčice nad Hanou, družstvo.
2. Sídlo družstva je: Němčice nad Hanou čp. 200, PSČ 798 27
Čl. 2
Předmět podnikání
l. Předmětem podnikání družstva je:
a) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem dalšího zpracování nebo
prodeje,
b) opravy zemědělských strojů,
c) silniční motorová doprava nákladní,
d) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
e) činnost účetních poradců, vedení účetnictví.

Č á s t II .
Čl. 3
Majetek družstva
1. Obchodní majetek družstva tvoří majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné
hodnoty), který patří družstvu a slouží nebo je určen, aby sloužil družstvu k zabezpečení všech
jeho funkcí.
2. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů jeho členů.
Čl. 4
Zdroje majetku družstva
l. Zdroje majetku družstva jsou:
a. členské vklady členů družstva
b. pronajatý majetek
c. vlastní podnikatelská činnost družstva
d. ostatní zdroje
2. Družstvo je povinno hospodařit se svým majetkem a majetkem jiných osob s péčí řádného
hospodáře
Čl. 5
Členský vklad
1. Členský vklad představuje majetkovou účast člena družstva. Jeho základem je základní členský
vklad, jehož složení je předpokladem členství v družstvu.
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2. Základní členský vklad činí 5.000,- Kč.
3. Majetkový podíl člena družstva, který byl členovi vypočten dle Zákona č.42/1992 Sb.,tvoří v
části převyšující částku 5 000,-- Kč další majetkovou účast člena družstva
4. Členové neručí za závazky družstva.

Čl. 6
Rozdělení zisku družstva
1. O výši zisku určeného k rozdělení mezi členy rozhoduje členská schůze v souvislosti se
schválením účetní závěrky.
2. Podíl člena na zisku je určen výší jeho členského vkladu. Členská schůze v každém roce určí, jak
velký podíl ze zisku připadá na každá tisíc korun členského vkladu člena.
3. Členská schůze se může usnést i na tom, že se žádný zisk mezi členy rozdělovat nebude.
Čl. 7
Fondy družstva
l. Družstvo zřizuje rezervní fond.
2.Rezervní fond bude doplňován z čistého zisku dosaženého v účetním období, a to ve výši
stanovené usnesením členské schůze při schvalování účetní závěrky a rozhodování o rozdělení
zisku. Fond slouží jako zdroj finančních prostředků družstva v případě, že se družstvu nedostává
jiných zdrojů. O jeho použití rozhoduje představenstvo družstva, pokud si toto rozhodování
nevyhradí členská schůze.

Č á s t III.
Členství v družstvu
Čl. 8
Vznik členství
1. Členem družstva mohou být fyzické a právnické osoby.
2. Fyzická osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům se může stát členem družstva, jen bude-li
ji zastupovat její zákonný zástupce. Zastupující osoba nemůže být volena do orgánů družstva, totéž
platí i o osobách, jejichž způsobilost k právním úkonům je pouze omezena, jestliže se omezení
vztahuje i na uzavírání členského vztahu.
3. Předpokladem vzniku členství není pracovní vztah k družstvu.
4. Předpokladem vzniku členství je složení základního členského vkladu v den podání přihlášky o
členství.
5. Členství v družstvu vzniká:
a) na základě písemné přihlášky a jejího přijetí představenstvem družstva
b) převodem družstevního podílu na základě dohody schválené představenstvem
6. Písemná přihláška musí obsahovat dobrovolný projev vůle směřující ke vzniku členství
v družstvu. Přihláška nesmí obsahovat žádné podmínky podmiňující vznik členského vztahu.

4
V opačném případě představenstvo družstva přihlášku vrátí uchazeči bez projednání.
7. O přijetí za člena družstva rozhoduje představenstvo družstva. Usnesení představenstva musí být
uchazeči o členství doručeno v písemné formě.
8. Členství v družstvu vzniká dnem usnesení představenstva o přijetí uchazeče za člena, pokud
nebude uvedeno v rozhodnutí jinak.
9. Představenstvo nemůže přijmout uchazeče za člena, nemá-li k dispozici doklad o tom, že uchazeč
splatil základní členský vklad.
10. K převodu družstevního podílu dochází na základě písemné smlouvy mezi dosavadním členem
a členem budoucím. Obsahem smlouvy je převod členských práv a povinností, zejména převod
členského vkladu a dalšího majetku v družstvu.
11. K účinnosti smlouvy o převodu družstevního podílu je třeba souhlasu představenstva družstva.
Členství nabyvateli vzniká dnem schválení smlouvy o převodu družstevního podílu. Současně
zaniká členství převodci.
Čl. 9
Základní práva a povinnosti člena družstva
l. Základní práva člena:
a) podílet se na řízení a kontrole družstva přímo na členské schůzi nebo prostřednictví volených
orgánů družstva
b) předkládat návrhy, náměty a připomínky k činnosti družstva, jeho orgánů a funkcionářů a
žádat vysvětlení nejpozději do 30-ti dnů od jejich doručení družstvu
c) volit a být volen do orgánů družstva
d) podílet se na výhodách poskytujících družstvem svým členům včetně podílu na zisku družstva
2. Základní povinnosti člena družstva
Plnit povinnosti vyplývající pro člena družstva z právních předpisů, z těchto stanov a usnesení
orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy zejména:
a) složit stanovami předepsaný základní členský vklad
b) pronajímat družstvu veškerou půdu, kterou člen vlastní v okruhu hospodářské působnosti
družstva a takto pronajatou půdu ponechat v užívání družstva po celou dohodnutou dobu
nájmu a nepodnikat žádné kroky k ukončení nájmu
c) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva, zejména
ten, který je svěřen členovi do bezprostřední péče, pronájmu a ostatnímu využívání
d) chránit dobré jméno družstva a informace, týkající se obchodního tajemství družstva
e) bez zbytečného odkladu informovat vedení družstva o skutečnostech, které mohou vést
k poškozování majetku a dobrého jména družstva
Čl. 10
Důsledky neplnění členských povinností
l. Za závažné porušení členských povinností se považuje prokazatelné způsobení škody
družstvu členem anebo jednání člena proti zájmům družstva.
2. O odvolání z funkce může rozhodnout pouze orgán, který člena do funkce zvolil nebo jmenoval.
3. Vyloučení člena z družstva se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a
těchto stanov o zániku členství vyloučením.
4. Členové představenstva a kontrolní komise jsou povinni každou podnikatelskou činnost mimo
družstva a členství ve statutárních
a kontrolních orgánech právnických osob oznámit
představenstvu družstva. Představenstvo družstva posoudí,zda taková činnost není v rozporu se
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zájmy družstva a zda se na takovou činnost nevztahuje zákaz konkurence podle Zákona o
obchodních korporacích.
5. Další členové – zaměstnanci družstva, kteří podnikají ve stejném předmětu činnosti mimo
družstvo, jsou povinni to písemně oznámit představenstvu družstva, které stanoví, zda taková
činnosti není v rozporu se zájmy družstva a zda se na takovou činnost nevztahuje zákaz konkurence.
Čl. 11
Zánik členství
Členství v družstvu zaniká způsoby uvedenými v § 610 Zákona o obchodních korporacích, a to
zejména : dohodou, vystoupením člena, vyloučením člena, převodem družstevního podílu a smrtí
člena družstva.
Čl. 12
Zánik členství smrtí člena
1. V okamžiku smrti člena zaniká i jeho členství v družstvu. Dědic, na kterého při vypořádání
dědictví po zemřelém členovi přejde družstevní podíl, může požádat družstvo o přijetí za člena.
O přijetí rozhoduje představenstvo.
2. V případě, že dědic získá nárok pouze na část družstevního podílu, může být přijat za člena
pouze v případě, že tato část dosahuje výše alespoň základního členského vkladu. Pokud tomu
takto není, musí chybějící částku jednorázově doplatit.

Čl. 13
Zánik členství zánikem družstva
V souvislosti se zánikem družstva zaniká členství pouze v případě, kdy družstvo zaniká
likvidací, nebo kdy sice zaniká bez likvidace, avšak jeho právním nástupcem není jiné družstvo.
Členství v souvislosti se zánikem družstva zaniká výmazem družstva z obchodního rejstříku.
Čl. 14
Zánik členství dohodou
1. Dohoda o zániku členství musí být písemná a musí obsahovat určení dne, ve kterém má členství
zaniknout. Tento den nemůže být určen se zpětnou platností. Důvody ukončení členství musí být
v dohodě výslovně uvedeny, jestliže o to člen požádá.
2. Návrh na uzavření dohody může podat kterýkoliv z účastníků členského vztahu. Ze skutečnosti,
že druhý účastník na návrh neodpověděl, nebo neodpověděl ve lhůtě, kterou mu určil
předkladatel návrhu, nelze dovozovat, že dohoda byla uzavřena. Jestliže druhý účastník odpoví
na návrh sice kladně, ale až po termínu, který k odpovědi určil navrhovatel, stává se jeho
odpověď novým návrhem a členství končí jen tehdy, jestliže jej původní navrhovatel přijme.
3. O uzavření dohody na straně družstva rozhoduje představenstvo. Podepisuje ji předseda spolu
s dalším členem představenstva.
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Čl. 15
Zánik členství vystoupením
1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i
bez uvedení důvodu.
2. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil
vystoupení představenstvu družstva.
3. Člen může vzít svou odhlášku zpět jen pokud ještě nedošla představenstvu družstva, poté již jen
se souhlasem představenstva.
Čl. 16
Zánik členství vyloučením
1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena.
2. O vyloučení člena představenstva a člena kontrolní komise rozhoduje členská schůze. Pro určení
příslušnosti členské schůze k vyloučení je rozhodující skutečnost, zda v době, kdy má být o
vyloučení rozhodováno, je člen dosud členem výše uvedených orgánů družstva.
3. Vyloučit člena může družstvo rozhodout nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se dovědělo o
důvodu opravňujícím k vyloučení a do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod nastal.
4. Rozhodnutí o vyloučení musí být členovi písemně oznámeno.
5. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odůvodněné námitky k členské
schůzi ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.
Čl. 17
Zánik členství převodem družstevního podílu
1. Člen může převést svůj družstevní podíl na:
a) jiného člena družstva se souhlasem představenstva. Dohoda o převodu družstevního podílu musí
mít písemnou formu a musí být předložena představenstvu družstva.
V případě, že dohoda neodporuje obecně závazným předpisům a stanovám družstva, dochází
k převodu družstevního podílu z jednoho člena na druhého ve vztahu k družstvu předložením
dohody představenstvu družstva. Tytéž účinky jako předložení písemné dohody nastávají,
jakmile družstvo obdrží písemné oznámení převádějícího člena o převodu družstevního podílu a
písemný souhlas nabyvatele .družstevního podílu.
b) na jinou osobu, (dosud nečlena družstva) se souhlasem představenstva
2. Představenstvo družstva je povinno o předložené dohodě rozhodnout. Rozhodnutí musí být
doručeno členovi družstva a nabyvateli družstevního podílu
3. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva o neschválení dohody o převodu družstevního
podílu se může člen odvolat k členské schůzi, a to do 30-ti dnů ode dne doručení zamítavého
rozhodnutí.
4. Rozhodnutí členské schůze o schválení či neschválení dohody o převodu družstevního podílu
je konečné.
5. Rozhodnutím představenstva nebo členské schůze o schválení převodu družstevního podílu se
stává nabyvatel družstevního podílu členem družstva v rozsahu práv a povinností převádějícího
člena.
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Čl. 18
Vypořádání s bývalým členem
1. Dojde-li k zániku členství, provede družstvo vyúčtování vzájemných práv a závazků.
2. Pokud družstvo s bývalým členem nebo s jeho právním nástupcem neuzavře jinou dohodu, je
nárok na vypořádací podíl splatný nejpozději do 2 roků od ukončení členství.
3. Vypořádací podíl se rovná základnímu členskému vkladu člena .Pokud členství člena zaniklo
jeho vyloučením, činí výše vypořádacího podílu polovinu základního členského vkladu
vyloučeného člena.
4. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.
5. Zanikne-li členství smrtí člena, má dědic, který se nestal členem, nárok na vypořádací podíl
člena, jehož členství zaniklo.
6. Zaniká-li družstvo rozdělením, musí členská schůze při rozhodování o rozdělení majetku
družstva respektovat stav členských vkladů jednotlivých členů.
7. Při vypořádání další majetkové účasti se bere v úvahu skladba majetku družstva, podle níž se
přizpůsobí vypořádání s bývalým členem.Další majetková účast člena, jehož členství zaniklo,
bude vypořádána ve lhůtě do 15 roků od ukončení členství ve formě splátek, přičemž první
splátka musí být členovi vyplacena do 1 roku ode dne ukončení jeho členství.
Pokud členství člena zaniklo jeho vyloučením, má vyloučený člen nárok na vypořádání ploviny
jeho další majetkové účasti.

Č á s t IV .
Čl. 19
Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou: a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise.
2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Funkční období orgánů
družstva je pětileté. Členové volených orgánů družstva mohou být voleni do stejných orgánů
opětovně.
3. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit
to písemně orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo
měl projednat orgán, jehož je členem. Tento orgán je povinen projednat odstoupení na svém
nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném
uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
Čl. 20
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členové na ní uplatňují své právo spolumajitelů
družstva rozhodovat o záležitostech družstva a kontrolovat jeho činnost, zejména pak činnost
jeho volených orgánů.
2. Členská schůze se schází nejméně 1 x za rok.
3. Účast na členské schůzi je právem a povinností každého člena. Družstvo je povinno vytvářet
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materiální, organizační i jiné předpoklady pro to, aby všichni členové toto své základní právo
mohli realizovat a tuto svou základní povinnost plnit.
4. Družstvo je oprávněno plnění této členské povinnosti od svých členů vyžadovat, pokud jim
v tom nebrání závažný důvod.
5. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi na žádost alespoň desetiny členů družstva,
která současně má alespoń pětinu všech hlasů členů družstva nebo na žádost kontrolní komise.
6. Na žádost alespoň desetiny členů družstva, kteří mají současně alespoň pětinu všech hlasů,
nebo kontrolní komise zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské
schůze.
7. Členskou schůzi svolává představenstvo. Pokud představenstvo nesvolá členskou schůzi tak,
aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 5, je osoba písemně pověřená členy
družstva nebo kontrolní komisí oprávněna svolat členskou schůzi sama.
8. Pozvánka na členskou schůzi musí být uveřejněna nejméně 15 dnů před konáním členské
schůze na internetových stránkách družstva a současně odeslána na adresy členů družstva
uvedené v seznamu členů.
9. Do působnosti členské schůze patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
c) schvalovat řádnou účetní závěrku, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. o způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o výši odměn členů orgánů družstva,
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
g) rozhodovat o výši základního členského vkladu,
h) rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně právní
formy,
i) schvalovat rozdělení případného likvidačního přebytku při zrušení a likvidaci družstva
j) rozhodovat o vydání obligací (dluhopisů)
k) rozhodovat o prodeji nebo nájmu závodu a o jiných významných majetkových dispozicích,
l) rozhodovat o dalších otázkách týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak stanoví
zákon, stanovy, nebo pokud si rozhodování o některých věcech vyhradí členská schůze
svým usnesením
m) schvalování smlouvy o výkonu funkce
n) schvalování poskytnutí finanční asistence
o) rozhodování o uhrazovací povinnosti
p) rozhodování o použití rezervního fondu
q) schvalování smlouvy o tichém společenství, její změně a zrušení
10. Členská schůze vyjadřuje svoji vůli usnesením.
11. Členská schůze je schopna se platně usnášet za předpokladu, že byla řádně svolána a je
přítomna nadpoloviční většina všech členů, která současně má většinu všech hlasů členů a pro
návrh hlasovala nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.
12. Při přijímání usnesení v procedurálních otázkách postačí k platnosti usnesení prostá většina
hlasů přítomných členů.
13. K platnosti usnesení o věcech uvedených v § 650, odst. 2, Zákona o obchodních korporacích je
nutná alespoň dvoutřetinová většina přítomných hlasů.
14. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak,
aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná.
Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. .
Náhradní členská schůze je schopná se usnášet většinou hlasů přítomných členů a bez ohledu na
počet přítomných členů.
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15. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu
s právními předpisy nebo stanovami družstva.
Čl. 21
1. Při hlasování na členské schůzi má člen jeden hlas za každých započatých 50 000,-- Kč svého
členského vkladu a své další majetkové účasti.
2. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské
schůzi zastupovala.
Čl. 22
1. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
- datum a místo konání členské schůze
- přijatá usnesení
- výsledky hlasování
- nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
2. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy
k projednávaným bodům.
3. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
4. Zápis o členské schůzi musí být vyhotoven do jednoho týdne od jejího konání.
Čl. 23
Představenstvo družstva
1. Představenstvo družstva má 4 členy.
2. Představenstvo ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
3. Členem představenstva může být pouze člen družstva starší 18 let, plně způsobilý právním
úkonům. Zastupování při výkonu funkce člena představenstva není přípustné.
4. Návrh na volbu členů představenstva může předložit kterýkoliv člen.
5. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
6. Představenstvo řídí družstvo a rozhoduje o všech jeho záležitostech pokud nejsou zákonem,
těmito stanovami nebo usnesením členské schůze svěřeny jinému orgánu družstva.
7. Představenstvo plní usnesení členské schůze a podává jí zprávu o své činnosti a o činnosti
družstva.
8. Představenstvo zpracovává a členské schůzi předkládá výroční zprávu o hospodaření družstva.
9. Představenstvo svolává členskou schůzi a připravuje její jednání.
10. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Musí se sejít do 10 dnů
od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků,
k jejichž odstranění komise vyzvala.
11. Představenstvo svolává a řídí předseda družstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
12. Při hlasování v představenstvu má každý jeho člen jeden hlas. Hlasování je veřejné, pokud
představenstvo nerozhodne, že se bude hlasovat tajně. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
13. O jednání představenstva se sepisuje zápis, který má obdobné náležitosti jako zápis z členské
schůze. Při veřejném hlasování se zapisuje i to, jak členové představenstva hlasovali, pokud o to
některý z členů požádá.
14. Představenstvo může jmenovat ředitele družstva.
15. Představenstvo uzavírá s ředitelem smlouvu, ve které jsou vymezeny pravomoce a odpovědnost
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ředitele.
16. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by
mohlo družstvu způsobit škodu.
17. Další podmínky výkonu funkce člena představenstva upravuje Smlouva o výkonu funkce
Čl. 24
Předseda
1. Předseda připravuje, svolává a řídí jednání představenstva.
2. Předseda jedná za představenstvo navenek. Je-li na právní úkon, který činí představenstvo
předepsaná písemná forma, je třeba podpisu předsedy a dalšího člena představenstva.
3. Nemůže-li předseda vykonávat svoji funkci, přechází její výkon na místopředsedu.

Čl. 25
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má 3 členy.
2. Členem kontrolní komise může být pouze člen družstva starší 18 let s plnou způsobilostí
k právním úkonům. Návrh na kandidáty na tuto funkci může podávat každý člen družstva.
3. Předsedu a místopředsedu kontrolní komise volí komise ze svého středu.
4. Kontrolní komise je orgánem družstva s všeobecnou kontrolní působností. Současně je i
stížnostním orgánem. Schází se dle potřeby, nejméně 1 x ze čtvrt roku.
5. Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky vedení družstva a představenstva a
vyžaduje sjednání nápravy.
6. Jestliže představenstvo v přiměřené době nezajistí odstranění zjištěných nedostatků, kontrolní
komise předloží zprávu členské schůzi, k jejímuž svolání eventuálně může dát podnět.
7. Kontrolní komise prošetřuje a projednává stížnosti členů a pracovníků družstva. Závěry
předkládá představenstvu družstva a informuje o nich i stěžovatele nejpozději do 14 dnů od
ukončení svého šetření.
8. Komise je oprávněná požadovat informace o činnosti družstva.
9. Při hlasování v kontrolní komisi má každý člen 1 hlas. O jednání se pořizuje zápis, který má
náležitosti obdobné zápisu členské schůze. Při rovnosti hlasů má předseda rozhodující hlas.
10. Člen kontrolní komise nemůže být členem vedení a představenstva.

Část V.
Čl. 26
Vztahy k pozemkům
1. Vztahy mezi družstvem a vlastníky pozemků, které družstvo užívá a obhospodařuje, jsou vztahy
pachtovní. Jejich obsah vyplývá z pachtovních smluv, popřípadě z právních předpisů.
2. O výši nájemného za užívání pozemků rozhoduje představenstvo družstva.
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Č á s t VI .
Čl. 27
Vnitrodružstevní předpisy
1. Družstvo může upravit další vnitrodružstevní vztahy v jednacím řádu, volebním řádu a
organizačním řádu, které musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy a
stanovami. O jejich přijetí rozhoduje členská schůze.
2. Změny vnitrodružstevních předpisů podléhají schválení orgánem, který rozhodl o jejich přijetí.

Č á s t VII.
Čl. 28
Zánik družstva
1. Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
3. Družstvo se zrušuje:
a) usnesením členské schůze
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.
c) Rozhodnutím soudu
4. Usnesení členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem
5. Dochází-li k zániku družstva bez právního nástupce, vstupuje družstvo do likvidace. Členská
schůze jmenuje likvidátora, který je povinen vypracovat návrh na rozdělení likvidačního
zůstatku a předložit jej členské schůzi ke schválení.
6. Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku musí být na požádání předložen každému členovi
družstva.
7. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním
kapitálu družstva.

Č á s t VIII.
Čl. 29
V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb.
Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne 24. dubna 2015

……………………………….
Ing. Zdeněk Zdráhal
předseda

…………………………..
Martin Kleveta
místopředseda
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