Stanovy
Zemědělského družstva vlastníků Štichovice
Část I.
Základní ustanovení
čl. 1.
Obchodní firma a sídlo družstva
Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice
Sídlo družstva: Štichovice 24 , okres Plzeň-sever, PSČ 331 41
čl.2
Právní povaha družstva
1. Družstvo je společenstvím fyzických osob / dále jen členů / založeným za
účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů.
2. Družstvo je právnickou osobou, která za své závazky odpovídá celým
majetkem. Neodpovídá však za závazky jiných fyzických nebo právnických
osob.
3. Právní poměry družstva upravují obecně závazné právní předpisy - zejména
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) a
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též jen
„zákon o obchodních korporacích“) a tyto stanovy.
4. Družstvo poskytuje svým členům výhody podle svých možností, v souladu
s těmito stanovami, usnesením členské schůze a obecně závaznými předpisy.
5. Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
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čl.3
Předmět podnikání
Předmětem podnikání družstva je :
a) komplexní zemědělská výroba
b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
d) opravy silničních vozidel
e) hostinská činnost
f) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
g) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
h) 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,
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně
řidiče,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí

čl.4
Hospodaření družstva
1.Družstvo hospodaří samostatně v souladu se zákony, těmito stanovami
a ostatními vnitrodružstevními předpisy a podle rozhodnutí orgánů družstva.
2. Členové družstva neručí za závazky družstva. Tím není dotčena možnost
členské schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu případné ztráty
družstva.
3. Družstvo hospodaří s majetkem svým, s majetkem svých členů, s majetkem
pronajatým a hospodárně jej využívá s cílem vytvořit co největší zisk.
4. Družstvo může se svými členy, zaměstnanci nebo jinými občany uzavřít
smlouvu o společné výrobě nebo jiné hospodářské činnosti.
5. Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své
činnosti, nebo může využívat i jiných zdrojů.
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Část II.
Kapitál družstva
čl. 5
Základní kapitál
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů..
2. Základní kapitál družstva, které se zapisuje do obchodního rejstříku
( zapisovaný základní kapitál) činí l 200 000,- Kč.
čl. 6
Vklady členů
1. Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním
členským vkladem. Další členské vklady se nepřipouští.
2. Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního
kapitálu družstva. Předmětem vkladu je věc, kterou se člen družstva nebo
budoucí člen družstva zavazuje vložit do družstva za účelem nabytí účasti
v něm. Vkladovou povinnost lze splnit splacením v penězích (dále též jen
„peněžitý vklad“) nebo vnesením jiné penězi ocenitelné věci (dále též jen
„nepeněžitý vklad“).
3. Výše základního členského vkladu činí 40 000,--Kč. Budoucí členové se
zavazují ke splacení svých členských vkladů písemným převzetím vkladové
povinnosti k základnímu členskému vkladu.
4. Částí základního členského vkladu je vstupní vklad. Vstupní vklad činí
5 000,- Kč. Splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu je podmínkou
vzniku členství v družstvu; vstupní vklad je vždy peněžitý a musí být splacen
nejpozději do dne podání přihlášky do družstva, na účet družstva či v hotovosti
do jeho pokladny.
5. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem a
vstupním vkladem musí být splněna do 3 (tří) let od převzetí závazku ke splnění
vkladové povinnosti; peněžité vklady se přitom splácejí na účet družstva či
v hotovosti do jeho pokladny, nepeněžité vklady musí být vneseny do družstva
způsobem uvedeným v ustanoveních § 19 – 22 zákona o obchodních
korporacích.
6. O splacení členského vkladu vydá družstvo členovi písemné potvrzení, které
obsahuje údaje o výši, druhu a době splacení vkladu.
7. V případě zániku členství podle ustanovení čl. 14, odst. 7 těchto stanov
družstvo vstupní vklad nevrací.
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čl.7
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál družstva je souhrn majetkových hodnot které náleží družstvu
nebo jsou určeny k jeho podnikání.
Část III.
Členství v družstvu
čl.8
Vznik členství
1. Členem družstva může být každá fyzická osoba starší 15 let. Členství

v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem o
obchodních korporacích a těmito stanovami, a to:
- při založení družstva dnem vzniku družstva (zakládající členové)
- dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena družstva nebo
pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí
- převodem nebo přechodem družstevního podílu za podmínek dále stanovených
těmito stanovami.
2. Členství nevzniká před složením vstupního vkladu.
3. Družstvo nepodmiňuje členství v družstvu pracovním vztahem člena družstva.
čl.9
Přijetí za člena
1. Podkladem pro přijetí za člena je podání písemné přihlášky obsahující
výslovné prohlášení osoby žádající o přijetí, že se k členství přihlašuje podle
těchto stanov a závazek ke splnění vkladové povinnosti ve vztahu k
základnímu členskému vkladu. K přihlášce musí být přiložen doklad o
splacení vstupního vkladu. Další náležitosti přihlášky stanoví ustanovení §
577 zákona o obchodních korporacích.
2. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo družstva.
3. Není-li rozhodnuto o přijetí za člena do dvou měsíců od doručení písemné
přihlášky družstvu, má se zato, že souhlas představenstva nebyl udělen.
Družstvo je v tomto případě povinno splacený vklad uchazeči vrátit.
4. Družstvo vede seznam svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména a
bydliště fyzické osoby i jiná členem určená adresa pro doručování, den a
způsob vzniku a zániku členství v družstvu a výše členského vkladu a rozsah
splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. Člen oznámí a doloží
družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného
odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované
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skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
5. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu
nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání
potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.

čl.10
Základní práva členů
Člen družstva má tato práva:
a) podílet se na kontrole a řízení činnosti družstva přímo nebo
prostřednictvím volených orgánů.
b) volit a být volen do orgánů družstva.
c) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a
dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován.
d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům.
e) právo na podíl ze zisku při zhodnocení členských vkladů podle
celoročních výsledků družstva, určí-li výplatu členská schůze.
f) právo na vypořádací podíl při zániku členství za trvání družstva,
g) další práva stanovená obecně právními předpisy a těmito stanovami.
čl.11
Základní povinnosti členů
1. Člen má tyto povinnosti :
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva,
b) podílet se na případné ztrátě družstva v souladu s rozhodnutím členské
schůze o uložení uhrazovací povinnosti,
c) splnit vkladovou povinnost ke které se zavázal,
d) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit majetek ve správě
družstva a jeho členů,
e) nabídnout družstvu pacht vlastních pozemků v souladu s těmito stanovami,
f) další povinnosti stanovené obecně právními předpisy a těmito stanovami.
čl.12
Družstevní podíl
Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství
v družstvu.
Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl.
Družstevní podíl nesmí být ve spoluvlastnictví.
Družstevní podíl je vázán k členství v družstvu.
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čl.13
Převod a přechod družstevního podílu
1. Družstevní podíl nemůže člen převést na jiného člena družstva. Družstevní
podíl může člen převést na základě písemné dohody na jinou osobu než
člena družstva, která se podle zákona o obchodních korporacích a těchto
stanov může stát členem družstva.
2. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním
podílem spojeny.
3. Dohoda o převodu družstevního podílu podléhá souhlasu představenstva.
4. Rozhodnutím představenstva o schválení dohody o převodu družstevního
podílu se stává nabyvatel členem družstva v rozsahu práv a povinností
převádějícího člena.
5. Převodem družstevního podílu dochází k převodu všech práv a povinností
člena plynoucí z členství v družstvu, včetně členského vkladu, na
nabyvatele.
6. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek
stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Vznik
členství právního nástupce člena družstva v družstvu je podmíněn
souhlasem představenstva družstva. Dědic se nestane členem družstva,
dokud není souhlas s jeho žádostí o přijetí za člena družstva udělen.
7. Proti rozhodnutí představenstva o vyslovení nesouhlasu s převodem či
přechodem družstevního podílu se může člen odvolat k členské schůzi.

čl.14
Zánik členství
Členství v družstvu zaniká :
1)písemnou dohodou,
2)vystoupením člena,
3)vyloučením člena,
4)úmrtím člena,
5)převodem či přechodem družstevního podílu,
6)zánikem družstva bez právního nástupce,
7)nesplacením celého základního členského vkladu ve lhůtě 3 roky ode dne
přijetí za člena,
8) dalšími způsoby stanovenými zákonem o obchodních korporacích a těmito
stanovami.
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ad 1.Písemná dohoda
a) dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství
sjednaným dnem,
b) dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně.
Na žádost člena v ní smí být uvedeny důvody, pro které dochází ke
skončení členství. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá
družstvo členovi.
ad 2. Vystoupení :
Člen družstva může z družstva vystoupit. Podmínky vystoupení z družstva
upravují ustanovení § 612 a 613 zákona o obchodních korporacích.
Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 2 měsíce od písemného
oznámení o vystoupení z družstva představenstvu družstva. Výpověď může
být odvolána jen v rámci výpovědní lhůty, jen písemně a s odvoláním
výpovědi musí souhlasit představenstvo.
ad 3. Vyloučení :
Člen může být vyloučen, jestliže porušuje členské povinnosti stanovené
zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, tj. zejména,
 pokud do 3 let od převzetí vkladové povinnosti nevloží do družstva
členský vklad,
 neoprávněně nakládá s majetkem družstva,
 nedodržuje technologické kázně,
 zneužije jména družstva,
 poškozuje obchodní zájmy družstva,
 poškozuje obchodní zájmy družstva nekalou soutěží
- byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti
družstvu nebo členu družstva.
Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O vyloučení, které
musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. Proti
rozhodnutí o vyloučení má člen právo podat odůvodněné námitky k
členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to
platí, i v případě, že o vyloučení rozhodla členská schůze; k námitkám
podaným v rozporu s tímto ustanovením se nepřihlíží
ad 4.Úmrtí - přechod:
Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Dědic členských práv a povinností
zůstavitele může požádat družstvo o členství do 2 měsíců ode dne, kdy
nabyde právní moci usnesení, kterým bude skončeno řízení o dědictví po
zemřelém členovi. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo.
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čl.15
Vypořádací podíl
Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací
podíl.
Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle
účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo vydělený počtem let trvání
družstva, vydělený počtem členů ke konci tohoto roku a vynásobený počtem let
trvajícího členství počítaného vypořádacího podílu. Při určování výše
vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v ostatních kapitálových
fondech, v nedělitelném fondu a v rezervním fondu.
Splacené členské vklady se pro účely vypořádacího podílu krátí o případnou
úhradu ztráty družstva, uhrazenou z členských vkladů podle těchto stanov.
Dále se nepřihlíží ke vkladu členů s kratším než ročním členstvím přede dnem ,
k němuž se roční účetní uzávěrka sestavuje.
Nárok na vypořádací podíl je splatný nejpozději do 2 let od zániku členství.

Část IV.
Fondy družstva
čl.16
Nedělitelný fond
Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond ve výši 35 % zapisovaného
základního kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% čistého zisku
a to do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině
zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za
dobu trvání družstva k rozdělení mezi členy.
čl. 17
Zabezpečovací fondy
Kromě nedělitelného fondu družstvo vytváří přídělem ze zisku dle rozhodnutí
členské schůze tyto další zabezpečovací fondy:
 fond odměn,
 fond kulturních a sociálních potřeb,
 fond rezervní.
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čl.18
Rezervní fond
Družstvo zřídilo rezervní fond. Rezervní fond používá družstvo na úhradu
ztráty. Za trvání družstva lze rozdělit mezi jeho členy nejvýše 80% rezervního
fondu. Družstvo přiděluje do rezervního fondu část čistého zisku zjištěného
účetní závěrkou za účetní období dle rozhodnutí členské schůze.
čl. 19
Roční účetní uzávěrka
Za každý rok je družstvo povinno sestavit řádnou účetní uzávěrku a spolu s ní
navrhne představenstvo i způsob rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Členové
družstva mají právo nahlédnout do roční uzávěrky před tím, než je zařazena na
jednání členské schůze.

čl.20
Výroční zpráva o hospodaření
Představenstvo vypracuje výroční zprávu o hospodaření družstva, jejím
obsahem je přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady dalšího
podnikání, jakož i další skutečnosti určené stanovami.
Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s roční uzávěrkou k projednání
členské schůzi.

čl.21
Povinnost člena družstva přispět na případnou ztrátu družstva
1. Členská schůze může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty
družstva až do výše trojnásobku základního členského vkladu. Pravidla pro
uložení uhrazovací povinnosti jsou stanoveny zákonem o obchodních
korporacích.
2. Uhrazovací povinnost lze stanovit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu
družstva způsobili, nebo se na ní podíleli.
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Část V.
Orgány družstva
čl.22
Společná ustanovení
1. Orgány družstva jsou :
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) kontrolní komise,
d) další orgány družstva.
2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let
3. Každý člen orgánu družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.
čl.23
Pravidla pro rozhodování orgánů družstva
Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se
vyžaduje jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas
většiny hlasů přítomných členů pokud zákon o obchodních korporacích
nestanoví, že se rozhodnutí přijímá vyšší většinou.
čl.24
Členská schůze
1.Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (členská schůze).
2.Členská schůze se schází nejméně jednou za rok. Členská schůze, na které se
má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po
skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.
Svolavatel nejméně 15 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. Pozvánka musí být na
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.
Náležitosti pozvánky stanoví zákon o obchodních korporacích.
3.Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10% všech
členů družstva nebo kontrolní komise.
4.Do působnosti členské schůze patří :
a) měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise,
c) schvalovat řádnou roční závěrku,
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
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f) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení
družstva nebo o změně právní formy,
g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení členského vkladu.
h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu závodu a o jiných významných
majetkových dispozicích,
i) určovat výši odměny představenstva a kontrolní komise,
j) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
k) rozhodovat o použití rezervního fondu,
l) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
m) rozhodovat o nakládání s rezervním a nedělitelným fondem družstva.
5. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho
činnosti, pokud tak stanoví zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy,
popřípadě pokud si rozhodování o některé věci vyhradila.
6. Členská schůze je usnášeníschopná při přítomnosti členů, kteří mají
nadpoloviční většinu hlasů. Není-li členská schůze schopná se usnášet, svolá
představenstvo náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí mít
nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů.
7. Při hlasování na členské schůzi má každý 1 hlas.
8. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi
zastupoval. Tímto nejsou dotčeny předpisy o zastoupení ze zákona nebo na
základě soudního rozhodnutí.
9. O každé členské schůzi se pořizuje zápis do 15 dnů ode dne konání členské
schůze, který musí obsahovat :
a) datum a místo konání schůze,
b) přijaté usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování
10.Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady,
které byly předloženy k projednaným bodům. Každý člen má právo si vyžádat
zápisy a jeho přílohy k nahlédnutí.
čl.25
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Náleží mu obchodní vedení
družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, nejsou – li v rozporu
s právními předpisy, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech
družstva, které nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami
vyhrazeny jinému orgánu.
2. Představenstvo má 7 členů a 2 náhradníky.
3. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení
podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
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4. Představenstvo navrhuje a volí ze svých členů předsedu družstva
(představenstva) a místopředsedu družstva (představenstva). Předseda
družstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva a jednání představenstva.
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním
mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném
představenstvem.
čl. 26
Jednání za družstvo
Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda družstva
(představenstva), každý samostatně. Podepisují se přitom tak, že k firmě
družstva připojí svůj podpis.
čl.27
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti
jeho členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření
družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá.
2. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní uzávěrce, k
návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na
rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
3. Kontrolní komise má 3 členy a 1 náhradníka.
4. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo družstva
a dohlíží na sjednání nápravy.
5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.
6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda
svolá a řídí činnost kontrolní komise.
7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv
informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného
odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít
závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
8. K jednotlivým úkolům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více
členů, kteří u této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění
kontrolní komise.
čl.28
Členství v orgánech družstva
1. Funkční období členů orgánů družstva je stanoveno na 5 let. Členové orgánů
družstva mohou být voleni opětovně.
2. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně
neslučitelné.
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čl.29
Odstoupení a odvolání
Člen orgánu družstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v
době, která je pro družstvo nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení
orgánu, který jej zvolil, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od
doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán obchodní korporace na
žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
čl.30
Náhradníci
Náhradník nastupuje na místo člena orgánu družstva, jehož funkce jakýmkoliv
způsobem skončila před uplynutím funkčního období, a to dnem skončení
funkce. Pořadí náhradníků je nepřímo úměrně určeno počtem hlasů získaných
při jejich volbě členskou schůzí.
Není-li náhradník členskou schůzí zvolen, může orgán, jehož členovi skončila
jakýmkoliv způsobem funkce před uplynutím funkčního období a jehož počet
členů neklesl pod polovinu jmenovat náhradního člena až do příštího zasedání
členské schůze. Zastupující člen má práva a povinnosti řadového člena orgánu
družstva.
čl.31
Pravidla o střetu zájmů
Pravidla omezující konkurenční jednání členů představenstva, kontrolní komise
družstva a jeho případných prokuristů stanoví zákon o obchodních korporacích.
čl.32
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi
Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas.
Hlasuje se veřejně. O určitých vybraných otázkách je možno z důvodů
neovlivňování hlasovat tajně. O tajném hlasování rozhodne v jednotlivých
případech dotčený orgán hlasováním.
Usnesení lze přijímat hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí
prostředků sdělovací techniky tehdy, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví
souhlas všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za
přítomné.
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Část VI.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
čl.33
Pacht pozemků
1.Družstvo hospodaří na pozemcích vlastních nebo pozemcích pronajatých na
základě nájemní či pachtovní smlouvy.
2.Člen družstva je povinen nabídnout družstvu do pachtu pozemky, které vlastní
v katastru družstva. Družstvo je povinno tuto nabídku přijmout.
3.Tato povinnost se nevztahuje na 10% pronajaté výměry zemědělské půdy
družstvu max. do výměry 0,5 ha a to pouze ke zřízení společné záhumenky.
4. Katastrem družstva pro tyto účely se rozumí toto katastrální území :
Štichovice, Křečov a Česká Doubravice.
5. O povinnosti člena nabídnout pozemky v jeho vlastnictví nacházející se mimo
katastr družstva do pachtu ZDV Štichovice je oprávněno rozhodnout
představenstvo družstva.
čl.34
Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost zaměstnanců družstva za škodu se řídí obecně platnými
předpisy.
2. Nároky družstva k odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje
představenstvo, vůči členům představenstva tyto nároky uplatňuje kontrolní
komise a to prostřednictvím svého předsedy.
3. Nároky družstva na náhradu škody vůči členům volených orgánů mohou být
uplatněny u soudu pouze se souhlasem členské schůze, která schvaluje i
narovnání v této věci.
čl.35
Zrušení, zánik a likvidace družstva
1. Družstvo může být zrušeno způsoby, stanovenými zákonem.
2. Po zrušení družstva bez právního nástupce se vyžaduje likvidace družstva.
Postup při likvidaci družstva stanoví zákon.
3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

14

15

čl.36
Přechodné ustanovení
Obsahem těchto stanov jsou i ustanovení zákona č. 513/1991, obchodního
zákoníku, která upravovala práva a povinnosti členů družstva, pokud nejsou
v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, nebo
se od nich společníci v těchto stanovách neodchýlili.
čl. 37
Platnost a účinnost stanov

...................................................................
Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice

Ověřovatelé zápisu:

.....................................

.....................................
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