Stanovy družstva
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování
a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných potřeb
členů.
Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích).
I.
1. Obchodní firma družstva: Zemědělské družstvo Liptál
2. Sídlo družstva: Lhota u Vsetína, č.p. 266, PSČ: 755 10
II.
Předmět podnikání (činnosti):
-

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

-

Opravy silničních vozidel

-

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

-

Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o
největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí,- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

-

Zemědělská výroba

Zemědělskou výrobu včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí:
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub,
okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na
pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě
provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání,
zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a
dostihových koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání
zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích
vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného
právního důvodu,
h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

III.
Hospodaření družstva
1. Hlavní činnosti družstva je hospodaření na půdě. Vyrobenou produkci využívá družstvo ke
splnění závazků vyplývajících z uzavření smluv, na zabezpečení vlastní rozšířené reprodukce a
na uspokojování potřeb svých členů a zaměstnanců. Dále pak k celkovému rozvoji činnosti
družstva, zajištění dalších podnikatelských aktivit a dalších povinností a potřeb.
2. Družstvo vykonává svoji činnost samostatně a na vlastní účet, přitom bere na sebe
odpovídající hospodářské riziko.
3. Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své činnosti, jakož i
dalších zdrojů. Ze zisku vyrovnává družstvo přednostně závazky vůči státu.
4. Na financování svého rozvoje může družstvo vydat dluhopisy. Způsob jejich vydání, nakládání
s nimi a jejich zhodnocení určí a vyhlásí představenstvo v souladu s platnými právními
předpisy. Družstvo vytváří podmínky pro spoření svých členů, přičemž za vklady může ručit
zástavou vybranými nemovitostmi, které stanoví představenstvo družstva.
5. Družstvo může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob, a to na
základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Družstvo na základě písemné smlouvy o nájmu či pachtu uhradí pachtovné za družstvem
užívanou půdu a nájemné z pronajatých podílů z transformace na základě smluv a ve výši
určené představenstvem družstva.

IV.
Trvání družstva
Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.
V.
Členství v družstvu:
A. Vznik a zánik členství v družstvu
1. Vznik členství:
Členem družstva může být fyzická osoba i právnická osoba. Členství v družstvu vzniká jen při
splnění všech podmínek stanovených zákonem a stanovami družstva takto:
-

dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí člena na základě rozhodnutí
představenstva družstva

-

převodem nebo přechodem družstevního podílu na základě rozhodnutí představenstva
družstva

Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisuje jméno a bydliště nebo sídlo člena, den a
způsob vzniku a zániku členství, výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti.
Člen družstva oznámí družstvu bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zapisovaných údajů,
člen má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství.
2. Zánik členství:
Členství v družstvu zaniká:
- Dohodou
- Vystoupením člena
- Převodem družstevního podílu
- přechodem družstevního podílu
- smrtí člena družstva
- zánikem právnické osoby – člena družstva
- prohlášením konkurzu na majetek člena
- zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena
Písemná dohoda:
Dohodne-li se družstvo se svým členem na skončení členství, skončí členství v družstvu dnem,
sjednaným v písemné dohodě. Dohodu o skončení členství uzavírá se členem předseda družstva a
podlého schválení představenstvem.
Vystoupení:
Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky adresované představenstvu
družstva. Vystoupit z družstva může člen z jakéhokoliv důvodu nebo bez jeho uvedení. Členství
zaniká ve výpovědní lhůtě 6 měsíců. Tato lhůta začíná běžet dnem doruční výpovědi družstvu.
Odhláška může být odvolána jen písemně se souhlasem představenstva družstva.
Vyloučení:
Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena družstva, byl-li pravomocně odsouzen pro
trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo jeho členu, nebo majetku družstva anebo
v souvislosti s výkonem práce v družstvu, porušil-li závažným způsobem, nebo opětovně své
členské povinnosti, vyplývající ze zákona nebo stanov družstva, porušil-li člen vůči družstvu
pravidla hospodářské soutěže nebo zneužil-li jeho jméno, případně jednal jiným způsobem tak,
že poškodil zájmy družstva.
O vyloučení člena rozhoduje představenstvo družstva. Představenstvo je oprávněno rozhodnout
o vyloučení člena do šesti měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodech vyloučení,
nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k vyloučení nastal.
V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod, který nemůže být dodatečně
měněn. Rozhodnutí musí být písemné a kromě důvodu musí obsahovat poučení o možnosti
podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi.
Proti rozhodnutí má člen právo podat odůvodněné námitky k členské schůzi, a to do 30 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o vyloučení.

Členství vylučované osoby v družstvu zaniká marným uplynutím lhůty k podání námitek nebo
dnem doručení rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.
Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3
měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za
neplatné.
Rozhodnutí představenstva i členské schůze se v tomto případě doručují členu doporučeným
dopisem do vlastních rukou.
Úmrtí člena:
V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví.
Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu
vypovědět, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se stal dědicem. Výpovědní doba činí 3
měsíce.
Dědic družstevního podílu může požádat družstvo o členství do 1 měsíce ode dne, kdy se stal
dědicem. O přijetí dědice za člena rozhoduje představenstvo družstva.
Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího
právního nástupce, pokud představenstvo družstva s přechodem družstevního podílu vyslovilo
souhlas. V případě zániku člena – právnické osoby, se právní nástupce může stát členem družstva
pouze v tom případě, že s tím vysloví souhlas představenstvo družstva.
Převod družstevního podílu:
Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení zákona a těchto
stanov může stát členem družstva.
Člen může převést svůj členský podíl na jiného člena družstva nebo na osobu, která není členem
družstva pouze se souhlasem představenstva.
Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají rozhodnutím představenstva o schválení
převodu družstevního podílu.
B: Práva a povinnosti členů
Člen má tato práva:
- účastnit se řízení a rozhodování v družstvu
- volit a být volen do orgánů družstva
- podílet se na výnosech při zhodnocování členských podílů na základě celoročních výsledků
družstva
- podílet se na výhodách poskytovaných členům družstva
- na vypořádací podíl při zániku svého členství v družstvu
- na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací
Člen má tyto povinnosti:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva
b) uhradit základní členský vklad v minimální výši 20 000,- Kč

c) vložit do družstva další členský vklad ve výši 50% majetkového podílu z transformace, zbytek
pronajmout družstvu, o výjimce z této povinnosti může ve výjimečných případech
rozhodnout představenstvo družstva
d) nabídnout do pronájmu či pachtu družstva všechny pozemky, které vlastní anebo získá
v době trvání svého členství s výjimkou:
- zemědělské půdy do 0,20 ha – pokud tomu nebrání hospodářský zájem družstva
- zahrad
- pozemků zastavěných obytnými a hospodářskými budovami, jejichž vlastníkem není družstvo
O přijetí pozemků do pachtu rozhoduje představenstvo družstva.
e) Rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a řádně pečovat o majetek svěřený k podnikání
předmětu podnikání popř., které zabezpečuje společnost, jejímž je členem
f) Podílet se na ztrátě družstva formou uhrazovací povinnosti do výše svého základního vkladu
g) Dodržovat zásady spolupráce a slušnosti
h) Neposkytovat cizím osobám informace týkající se činnosti družstva, pokud nejde o
projednávání obchodních či jiných vazeb, mající přinést efekt družstvu
i) Členům představenstva a kontrolní komise náleží za výkon funkce odměna, jejíž výši schvaluje
členská schůze
VI.
Členské vklady, družstevní podíl, vypořádací podíl, základní kapitál a rezervní fond –
nedělitelný fond
a) Základní členský vklad a další členské a majetkové vklady
Každý se podílí na základním kapitálu družstva základním členským (majetkovým vkladem, jehož
výše činí 20 000,-Kč.
Základní členský vklad je povinen člen uhradit:
- Převodem z přiznaného vlastnického majetkového podílu z transformace družstva
- Individuálním vkladem v penězích nebo v naturální formě
- Pokud člen nedosáhne svým majetkovým podílem výše 20 000,- Kč, pak je povinen ke vzniku
členství uhradit vstupní vklad ve výši 3 000,- Kč a zbývající část do 20 000,- Kč uhradit do 3 let.
O přijetí dalších členských (majetkových) vkladů do podnikání družstva rozhoduje
představenstvo. O tomto dalším členském vkladu uzavře družstvo s členem písemnou smlouvu.
Totéž platí o jiných formách majetkové účasti členů, případně nečlenů družstva.
O členských vkladech a jejich změnách vede družstvo evidenci.
Družstvo zřizuje rezervní fond – nedělitelný fond v minimální výši 50% součtu základních
členských vkladů. Každý člen přispívá do nedělitelného fondu 50% základního členského vkladu.
O vyšším přídělu rozhoduje členská schůze.
Rezervní – nedělitelný fond nesmí být použit za doby trvání družstva k rozdělení mezi členy.
b) Družstevní podíl

Člen družstva může mít pouze jeden družstevní podíl představující práva a povinnosti člena
plynoucí z členství v družstvu. Nabývá-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní
podíl, splývají jeho družstevní podíly dnem nabytí dalšího družstevního podílu. Spoluvlastnictví
družstevního podílu není možné.
Podmínky převodu a přechodu družstevního podílu upravují stanovy družstva.
c) Vypořádací podíl
Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
Pokud družstvo s bývalým členem nebo jeho právním nástupcem neuzavře jinou dohodu, je
nárok na vypořádací podíl splatný do dvou let, jak u osob, které provozují zemědělskou výrobu,
tak u ostatních osob. Dvouletá lhůta počíná běžet od schválení účetní závěrky za rok, v němž
členství zaniklo.
Vypořádací podíl se rovná vkladu člena, který je snížen o příděl do nedělitelného fondu.
Zanikne-li členství smrtí člena, stává se majetková hodnota členského podílu předmětem
dědického řízení. Pokud se dědic pohledávky za družstvem představované vypořádacím podílem
zemřelého člena družstva nestane členem družstva, postupuje družstvo při vypořádání podle
hořejších ustanovení.
Při zániku členství právnické osoby se postupuje obdobně
Družstvo a člen vzájemně započtou případné pohledávky ke dni ukončení členství člena
v družstvu.

Základní kapitál:
Základní kapitál družstva je tvořen součtem základních členských vkladů a všech dalších členských
vkladů.
VII.
Roční účetní závěrka a roční hospodaření družstva
Družstvo ručí za své závazky celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva.
Družstvo může uzavřít se členy či nečleny zvláštní dohody o různých formách hospodářské
spolupráce, dle zásad schválených představenstvem.
Družstvo zřizuje rezervní fond – nedělitelný fond. Přispívá do něj z účetního čistého zisku
nejméně 10%, případně z jiných zdrojů. Představenstvo je oprávněno do zajišťovacích fondů dále
zařadit zdroje ve formě nemovitostí, movitých věcí, přecenění majetkových účastí ve vlastnictví
družstva, a to vše v hodnotě odpovídající účetní ceně, popř. hodnotě podílu na vlastním kapitálu
subjektů, na nichž má majetkové účasti. Zajišťovací fondy jsou vytvořeny ze zdrojů a slouží
především k zajištění rizika z úvěrového zatížení, ke krytí výkyvu na trhu a cenám zemědělských
produktů, ke krytí rizik z uzavřených smluv a podobně.
Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku hospodaření.

Spolu s účetní závěrkou je představenstvo povinno předložit členské schůzi návrh rozdělení a užití
zisku, případně navrhnout způsob úhrady ztráty vzniklé v důsledku hospodaření družstva.
Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a rozdělení zisku příp. ztrát k nahlédnutí.
Družstvo může vytvářet jednotlivé fondy (rezervní a zajišťovací) na základě ekonomických potřeb
hospodaření.
Při uplatnění náhrady škody vůči členům volených orgánů se postupuje podle obecně platných
předpisů a těchto stanov.
VIII.
Rozdělení zisku
Na výši zisku, který je určen k rozdělení mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání
roční účetní závěrky na základě návrhu představenstva družstva.
Zisk určený členskou schůzí k rozdělení mezi členy družstva se rozděluje podle poměru
splaceného vkladu členům družstva ke splaceným vkladům všech členů a podle poměru výše
majetkové účasti člena na podnikání družstva. Pokud členství nebo majetková účast v rozhodném
roce trvala jen část roku, tento podíl se poměrně krátí.
IX.
Orgány družstva a jejich činnost
Orgány družstva jsou:
1. Členská schůze
2. Představenstvo
3. Kontrolní komise
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva tvořeným všemi členy družstva.
Ostatní orgány družstva členská schůze volí. Nejprve je volen předseda družstva a poté ostatní
členové představenstva. Členem voleného orgánu může být jen člen družstva splňující podmínky
podle zákona a těchto stanov. Součastně jsou voleni náhradníci pro oba orgány.
Členy volených orgánů volí členská schůze na funkční období 5 let. Člen představenstva nesmí být
současně členem kontrolní komise. Každý člen má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.
Do působnosti členské schůze patří:
- Měnit stanovy
- Volit a odvolávat předsedu družstva a ostatní členy představenstva a kontrolní komise a jejich
náhradníky
- Určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise
- Schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona
- Schvalovat účetní závěrku družstva

-

Rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty
Rozhodovat o uhrazovací povinnosti
Rozhodovat o použití rezervního fondu
Rozhodovat o přeměně družstva
Rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, volí a odvolává likvidátora
Rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
Rozhodovat o převodu či zastavení závodu či jeho části
Rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, o zvýšení či snížení
základního členského vkladu
Rozhodovat o dalších otázkách, které zákon či tyto stanovy svěřují do její působnosti

Členská schůze se schází nejméně jednou za rok.
Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc k zastoupení na členské
schůzi musí být písemná a lze ji udělit pouze k účasti na konkrétní členské schůzi. Nikdo nesmí být
na členské schůzi zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.
Svolavatel členské schůze musí uveřejnit pozvánku na členskou schůzi nejméně 15 dnů přede
dnem jejího konání na internetových stránkách družstva a současně zašle pozvánku členům na
adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.
Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže ho o to požádá kontrolní komise nebo alespoň 10%
členů družstva.
Členská schůze musí být svolána do 30 dnů od podání podnětu předsedovi družstva či
představenstvu.
Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze, představenstvo zařadí jimi
určenou záležitost na pořad členské schůze.
Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů.
Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.
Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. O všech záležitostech se hlasuje
veřejně. Má-li být na členské schůzi přijato usnesení o uhrazovací povinnosti o zrušení družstva
s likvidací, o přeměně družstva, o vydání dluhopisů, je členská schůze schopna se usnášet při
přítomnosti dvou třetin všech členů a usnesení musí být přijato dvěma třetinami přítomných
členů.
Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu
náhradní členskou schůzi se stejným programem tak, aby se konala do 3 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 schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.
O průběh členské schůze pořídí svolavatel zápis do 15 dnů ode dne jejího konání. Každý člen má
právo požádat o vydání kopie zápisu.
Neplatnost usnesení členské schůze:

Každý člen družstva, člen představenstva nebo kontrolní komise nebo likvidátor se mohou
dovolávat neplatnosti usnesení členské chůze podle ustanovení občanského zákoníku pro rozpor
s právními předpisy nebo stanovami.
Představenstvo
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení
družstva. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení
účetní závěrku a návrh na rozdělní zisku nebo úhrady ztráty.
Představenstvo má 7 členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
Představenstvo rozhoduje o otázkách, které nejsou výslovně vyhrazeny v členské schůzi,
rozhoduje a činí veškeré úkony nutné pro založení obchodních společností, včetně vnosů majetku
do nich, totéž platí pro zájmová sdružení a spolky. Rozhoduje o půjčkách a jejich podmínkách
členům ke splacení základního členského vkladu. Rozhoduje o způsobu výpočtu vypořádacího
podílu, o výjimkách z povinnosti pronájmu příslušné části majetkového podílu z transformace
(přitom přihlédne ke zvláště složitým situacím členů). Obdobně může postupovat i u nečlenů.
Působnost je oprávněno převést na předsedu. Představenstvo plní usnesení členské schůze,
odpovídá ji za svoji činnost, volí místopředsedu.
Představenstvo se schází dle potřeby, musí se sejít do 10 dnů na podnět kontrolní komise.
Předseda družstva je předsedou představenstva. Řídí schůze představenstva, v jeho
nepřítomnosti potom místopředseda. Předseda družstva zajišťuje běžné výrobní, organizátorské,
obchodní pracovně-právní a podnikatelské činnosti družstva. Plní dalších úkoly přenesené na něj
představenstvem družstva. Svoji působnost a pravomoc může přenést na příslušné vedoucí
pracovník. Předseda družstva je oprávněn k jednáním vůči zaměstnancům družstva.
Povinnosti členů představenstva je aktivně, věcně, správně, pravidelně a zodpovědně se podílet
na činnosti představenstva a rozvoji podnikatelské aktivity družstva. Přitom upevňovat družstevní
demokracii a vztahy mezi členy. Nedodržování povinnosti člena představenstva může být
důvodem k tomu, aby předseda předložil návrh členské schůzi na odvolání člena představenstva.
Členové představenstva ručí za případnou ztrátu družstva do výše pětinásobku ručení ostatních
členů družstva.
Kontrolní komise
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může
požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
Kontrolní komise má 3 členy.
Pověřený člen kontrolní komise má právo účasti na jednání představenstva.
X.
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva

Funkční období členů orgánů družstva je pětileté.
Členové orgánů mohou být zvoleni opětovně, funkce člena představenstva a člena kontrolní
komise je vzájemně neslučitelná.
Členové představenstva, kontrolní komise družstva nesmějí podnikat v předmětu činnosti
družstva, a to ani ve prospěch jiných osob ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného.
Mohou však zatupovat zájmy družstva v jiných orgánech a zájmových organizacích, a to na
základě rozhodnutí představenstva.
Způsob jednání jednotlivých orgánů schválí jednotlivé orgány ve svých jednacích a volebních
řádech.
V družstevních orgánech má každý přítomný člen jeden hlas.
Pokud dojde ke snížení počtu členů orgánů, nastupují na uvolněná místa náhradníci v pořadí
určeném členskou schůzí.
XI.
Organizace družstva a pracovní vztahy v družstvu
Vnitřní organizaci družstva a pracovní podmínky v družstvu upravuje organizační a pracovní řád
družstva. Tyto předpisy jsou schvalovány či měněny představenstvem družstva.
XII.
Způsob a rozsah ručení za případnou ztrátu
Účelem ručení členů za případnou ztrátu družstva je uhrazení ztráty, která plyne z hospodářského
rizika činnosti družstva. Člen družstva ručí do výše základního členského vkladu, členové
představenstva ručí do výše pětinásobku základního členského vkladu.
XIII.
Zastupování a podepisování
Předseda zastupuje družstvo jako člen jeho statutárního orgánu a za družstvo podepisuje. V době
nepřítomnosti předsedy vykonává jeho působnost místopředseda. Podepisuje se tak, že k otisku
razítka se připojí podpis zástupce družstva.
XIV.
Zrušení a zánik družstva
Družstvo se ruší:
- Usnesením členské schůze
- Rozhodnutím soudu

O zrušení družstva s likvidací rozhoduje členská schůze, která jmenuje a odvolává likvidátora a
schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem.
XV.
Závěrečná ustanovení
Stanovy byly přizpůsobeny úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle ustanovení § 777. Odst. 2 zákona o obchodních
korporacích, toto přizpůsobení bylo schváleno členskou schůzí dne 30. 5. 2014.

………………………………………………………..
Předseda představenstva
………………………………………………………..
Místopředseda představenstva

