
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovy 
Jednota, spotřební družstvo v Mikulově 

  

 

 

Část I. 

Úvodní ustanovení 

 

Čl. 1 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově (dále jen „družstvo“) bylo ustaveno rozhodnutím 

ustavující valné hromady, konané dne 30. října 1956, na které bylo současně schváleno sloučení JEDNOT, 

lidových spotřebních družstev v Hruškách, Kosticích, Lanžhotě, Lednici, Moravské Nové Vsi, Podivíně, 

Rakvicích, Velkých Bílovicích a Okresního svazu spotřebních družstev v Břeclavi a tímto družstvem ke dni 1. 

prosince 1956 bez likvidace tak, že dnem sloučení přecházejí všechna práva a povinnosti přejímaných družstev 

na družstvo přejímací. 

 

Čl. 2 

1. Obchodní firma družstva zní: Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. 

2. Sídlem družstva je Mikulov, Kostelní náměstí 157/9, PSČ 692 43. 

3. Identifikační číslo družstva: 000 32 247. 

4. Právní forma: družstvo 

5. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku při Krajském soudu v Brně, v oddílu DrXXXVIII, vložka č. 301. 

 

Čl. 3   

Předmětem podnikání družstva je: 

 mlékárenství, 

 pekařství, cukrářství, 

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 

 řeznictví a uzenářství, 

 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, - nákladní provozovaná vozidly 

nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 

zvířat nebo věcí, 

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

 

 

Část II. 

Práva a povinnosti členů 

 

Čl. 4 

1. Členem družstva může být jen fyzická osoba. 

2. Členská základna družstva je rozdělena na regionální členské základny.  

3. Představenstvo stanoví počet regionálních členských základen a vymezí jejich obvody určením území 

jednotlivých obcí. Při stanovení počtu regionálních členských základen a jejich obvodů je představenstvo 

povinno postupovat tak, aby obce patřící do jednotlivých regionálních členských základen tvořily pokud 

možno ucelenou oblast a rozdíly v počtu členů jednotlivých regionálních členských základen byly pokud 

možno co nejmenší. 

4. Nejmenší možný počet regionálních členských základen je pět. Změny počtu či obvodů regionálních 

členských základen je představenstvo oprávněno činit vždy jen s účinností k 1. 1. nebo k 1. 7. běžného roku.    

5. Každý člen družstva náleží vždy k jedné regionální členské základně, a to dle místa jeho trvalého pobytu.  



6. Pokud má člen místo trvalého pobytu mimo některou regionální členskou základnu vymezenou dle tohoto 

článku stanov a představenstvo družstva v odůvodněných případech nerozhodne jinak, náleží tento člen 

k regionální členské základně, v jejímž obvodu se nachází město Mikulov. Rozhodnutí představenstva dle 

předchozí věty je družstvo povinno členovi oznámit bez zbytečného odkladu. 

7. Aktuální vymezení regionálních členských základen družstva je představenstvo povinno průběžně 

zveřejňovat na internetových stránkách družstva. 

 

Čl. 5 

1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši 1.000 Kč.  

2. Člen se může podílet na základním kapitálu dalším členským vkladem. 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 nevyžaduje schválení nejvyšším orgánem družstva.   

3. Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. 

4. Nejvyšší orgán družstva může rozhodnout o zvýšení základního členského vkladu doplatky členů. Základní 

členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. 

 

Čl. 6 

1. Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména  

a) volit a být volen do orgánů družstva,  

b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,  

c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem.  

2. Člen je zejména povinen  

a) dodržovat stanovy,  

b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.  

  

Čl. 7 

1. Podmínkou vzniku členství je:  

a) písemné prohlášení uchazeče o členství o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu 

b) splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, 

c) podání přihlášky a zaplacení zápisného ve výši 100 Kč k úhradě souvisejících administrativních 

nákladů   

2. Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami, a to 

dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto 

rozhodnutí. 

3. V přihlášce je uchazeč o členství povinen uvést: jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, 

kontaktní elektronickou adresu (e-mail) a kontaktní telefonní číslo.  

 

Čl. 8   

1. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu 

družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Rozhodnutí o přijetí 

družstvo zasílá uchazeči na adresu uvedenou v přihlášce. 

2. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo. 

3. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. 

4. Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů.  

 

Čl. 9 

1. Družstvo vede seznam členů.  

2. Do seznamu členů se zapisují  

a) jméno a bydliště, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,  

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, a  

c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.  

3. Člen je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez 

zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez 

zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.  

4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu 

svého zápisu v seznamu členů. Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, 

uhradí družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.  



5. Údaje zapsané v seznamu členů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům 

družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem členů, kterých se týkají. 

6. Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez zbytečného odkladu. Do 

této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému členovi, jehož se zápis týká, a jeho 

právnímu nástupci.   

 

Čl. 10 

1. Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech členů 

nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.  

2. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na 

tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně 

ověřen.  

  

Čl. 11 

1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.  

2. Každý člen má pouze 1 družstevní podíl. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví.  

3. Člen nemůže převést svůj družstevní podíl na jiného člena ani na osobu, která není členem.  

4. Družstevní podíl nepřechází na právního nástupce člena.  

  

Čl. 12  

1. Členství v družstvu zaniká  

a) dohodou,  

b) vystoupením člena,  

c) vyloučením člena,  

d) smrtí člena družstva,  

e) prohlášením konkursu na majetek člena,  

f) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,  

g) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci 

nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí 

postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských 

práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního 

právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o 

tomto návrhu,  

h) zánikem družstva bez právního nástupce.  

2. Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.  

3. Dohoda o zániku členství obsahuje  

a) den zániku členství, jinak se má za to, že členství zaniklo ke dni uzavření dohody, 

b) způsob majetkového vypořádání člena. 

4. Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 2 měsíce a začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení jednostranného projevu vůle člena směřujícího k vystoupení z družstva a končí 

uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Doručený projev vůle člena směřující 

k vystoupení z družstva může člen odvolat nejpozději v poslední den výpovědní doby a k účinnosti tohoto 

odvolání je třeba souhlasu představenstva družstva. 

 

Čl. 13 

1. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 

povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve 

stanovách. 

2. Jiný důležitý důvod pro vyloučení člena z družstva je dán, pokud  

a) člen zavrženíhodným způsobem zasáhne do práv anebo oprávněných zájmů družstva nebo jeho členů, 

b) pobyt člena se stane pro družstvo neznámým a tento stav trvá nejméně 1 rok, 

c) byl člen pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný vůči družstvu nebo proti jeho členovi, 

nebo 

d) se člen po dobu 3 let nezúčastní regionální členské schůze a zároveň na dotaz představenstva ve 

stanovené, nejméně však třicetidenní lhůtě neprohlásí, že na členství v družstvu trvá. 

3. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve 

výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s 

porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se 



členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Povinnost učinit výstrahu není dána, jestliže 

porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze 

odstranit, nebo pokud je pobyt člena pro družstvo neznámý. 

4. O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. 

5. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu 

vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.  

6. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného 

člena podle následujícího odstavce tohoto článku.  

7. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode 

dne doručení oznámení o vyloučení; k námitkám podaným v rozporu s tím se nepřihlíží.  

8. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo 

vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.  

9. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení 

rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na 

adresu člena uvedenou v seznamu členů.  

10. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje orgán družstva, 

který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena. Se zrušením vyloučení musí vyloučená osoba písemně 

souhlasit. Neudělí-li vyloučená osoba souhlas do 1 měsíce ode dne, kdy jí bylo rozhodnutí o zrušení 

vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží; to neplatí, pokud tato osoba o zrušení 

rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádala.  

11. Jde-li o vyloučení podle odstavce 2 písm. b) tohoto článku stanov, rozhodnutí o vyloučení člena družstvo 

rovněž zveřejnění oznámením, které nejpozději do 30 dnů po rozhodnutí o vyloučení vyvěsí informační 

desce a ve všech provozovnách, a to po dobu nejméně 15 dnů. Pokud vyloučený člen ve lhůtě do 60 dnů od 

zveřejnění rozhodnutí o vyloučení družstvu sdělí, že na členství trvá, jeho členství v družstvu nezaniklo.  

 

Čl. 14 

1. Vypořádací podíl činí součet: 

a) splaceného základního členského vkladu člena 

b) dalšího členského vkladu člena, 

c) podílu na výsledcích hospodaření. 

2. V případě, kdy členství v družstvu zanikne v roce, ve kterém členství vzniklo, nebo v roce následujícím, má 

člen právo na vypořádací podíl pouze ve výši odpovídající základnímu členskému vkladu a dalšího 

členského vkladu. 

3. Podíl na výsledcích hospodaření se stanoví následujícím postupem: 

a) součet nerozděleného výsledku hospodaření minulých let a výsledku hospodaření účetního období za 

rok předcházející roku zániku členství dle účetní závěrky se vynásobí procentní hodnotou stanovenou 

představenstvem družstva v rozsahu 5 až 20 procent, 

b) výsledná hodnota dle písm. a) se vydělí počtem let existence družstva, 

c) výsledná hodnota dle písm. b) tohoto odstavce se vynásobí koeficientem člena, kterému se bude 

vypořádací podíl vyplácet, jehož hodnota odpovídá poměru položek dle odst. 1 písm. a) až c) tohoto 

článku, které připadají na tohoto člena k souhrnu stejných položek všech členů družstva k poslednímu 

dni roku, který předchází roku zániku členství, a počtem dovršených let členství tohoto člena 

v družstvu. 

4. Nárok na vypořádací podíl je splatný ve lhůtě do 3 měsíců ode, kdy mohla být zjištěna jeho výše dle tohoto 

článku.  

5. Vypořádací podíl se hradí v penězích. 

6. Spolu se žádostí o vyplacení vypořádacího podílu musí žadatel, který je dědicem člena, družstvu osvědčit, 

že se stal ve vztahu k členským právům a povinnostem dědicem zemřelého člena, a to pravomocným 

usnesením soudu o dědictví či jiným obdobným dokladem. 

 

 

Část III. 

Orgány družstva  

 

Čl. 15 

1. Orgány družstva jsou  

a) členská schůze, jejíž působnost vykonává shromáždění delegátů,  

b) představenstvo,  



c) kontrolní komise, 

d) regionální členská schůze, 

e) regionální výbor. 

2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. Podmínkou členství v představenstvu a kontrolní 

komisi je existence pracovněprávního vztahu k družstvu. 

3. Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas.  

4. Funkční období členů představenstva a kontrolní komise trvá 5 let, funkční období delegáta trvá 5 let. 

Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.  

5. Za výkon funkcí náleží členům představenstva a kontrolní komise odměna za podmínek a ve výši stanovené 

rozhodnutím nejvyššího orgánu družstva. Představenstvo může rovněž stanovit odměnu a její výši pro členy 

dalších orgánů družstva. 

6. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, zápis, který 

obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a 

námitky členů. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, 

pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.  

7. Člen orgánu družstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro družstvo 

nevhodná. Odstupující člen své odstoupení oznámí orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí dnem, kdy 

odstoupení projednal tento orgán, nejpozději však do 3 měsíců od doručení odstoupení. Na žádost 

odstupujícího může orgán projednávající odstoupení schválit jiný okamžik zániku funkce.    

 

Čl. 16 

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Působnost členské schůze družstva v plném rozsahu plní 

shromáždění delegátů a členská schůze se nesvolává. 

2. Nejvyšší orgán  

a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 

b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, 

c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených 

stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, 

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní 

závěrku, 

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, 

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, 

g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 

h) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, 

j) rozhoduje o použití nedílného fondu, 

k) rozhoduje o vydání dluhopisů, 

l) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu 

dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva, 

m) rozhoduje o přeměně družstva, 

n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, 

o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, 

p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 

q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 

r) rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, 

s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do jeho působnosti. 

3. Nejvyšší orgán družstva si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon 

ani stanovy do jeho působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do 

působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. 

 

Čl. 17 

1. Pro účely volby delegátů představenstvo vytváří a zrušuje volební obvody. 

2. Představenstvo rozhoduje o počtu volebních obvodů a jejich územním vymezení. Volební obvod může 

zahrnovat jednu či více obcí (měst) nebo částí obce (města). Při vytváření volebních obvodů je 

představenstvo povinno postupovat tak, aby obce (města) nebo jejich části patřící do jednotlivých volebních 

obvodů tvořily pokud možno ucelenou oblast a rozdíly v počtu členů patřících do jednotlivých volebních 

obvodů byly pokud možno co nejmenší. 

3. Představenstvo je oprávněno volební obvody zrušit, měnit či více volebních obvodů slučovat. 

4. Nejmenší možný počet volebních obvodů je pět.  



5. Každý člen družstva náleží vždy do jednoho volebního obvodu, a to dle místa jeho trvalého pobytu ke dni 

voleb. 

6. Představenstvo je povinno 

a) vymezení volebních obvodů průběžně zveřejňovat na internetových stránkách družstva, 

b) na žádost oznámit, do kterého volebního obvodu člen patří. 

7. Za každý volební obvod se volí 1 delegát a 1 náhradník z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu.  

8. Delegáta a jeho náhradníka volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu. Při volbě a 

odvolání delegáta a jeho náhradníka má každý člen 1 hlas.  

9. Zánikem volebního obvodu zaniká funkce delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého 

volebního obvodu.  

10. Volby delegátů a jejich náhradníků zajišťuje a organizuje představenstvo. 

11. Volby delegáta vyhlašuje představenstvo, a to písemným oznámením, které se nejméně 15 dní předem 

uveřejní na informační desce družstva a ve všech provozovnách družstva v daném volebním obvodu. 

Oznámení rovněž družstvo uveřejní na svých internetových stránkách a prostřednictvím elektronické pošty 

je rozešle všem členům, kteří náleží do daného volebního obvodu a sdělí družstvu svoji elektronickou 

adresu. 

12. Kandidáta na delegáta a kandidáta na náhradníka delegáta je oprávněno navrhnout představenstvo, kontrolní 

komise, regionální členský výbor nebo alespoň pět členů, kteří patří do příslušné regionální členské 

základny. Návrh kandidáta, včetně písemného souhlasu této osoby, je třeba doručit představenstvu 

nejpozději 10 dnů před konáním regionální členské schůze, která bude delegáta volit. U kandidáta je třeba 

uvést jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště. 

13. Představenstvo je povinno nejpozději do 2 měsíců vyhlásit nové volby delegáta nebo vyhlásit hlasování o 

odvolání delegáta, požádají-li o to členové patřící do tohoto volebního obvodu, jejichž počet odpovídá 

nejméně jedné třetině hlasů, kterými byl zvolen poslední delegát.    

 

Čl. 18 

1. Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.  

2. Delegát může být kdykoliv ze své funkce odvolán.  

3. Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením 

prohlášení do sídla družstva.  

4. Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce 

dosavadních delegátů ani konání nových voleb delegátů.  

 

Čl. 19 

1. Ten, kdo svolal shromáždění delegátů, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání shromáždění 

delegátů. Zápis obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování 

a námitky delegátů. Přílohu zápisu tvoří seznam delegátů s uvedením, kdo z delegátů nebyl přítomen, 

pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 

2. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu, a to proti úhradě účelně vynaložených nákladů spojených s 

jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej 

podepíše i ona. 

3. Usnesení shromáždění delegátů se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o 

a) změnu stanov, 

b) zrušení družstva s likvidací, 

c) přeměnu družstva, 

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu 

dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva. 

 

Čl. 20 

1. Delegát vykonává svoji funkci osobně. Zastoupení není možné. 

2. Delegát jedná v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen.  

3. Delegát v součinnosti s představenstvem informuje členy 

a) o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a 

jedná v souladu s většinovým názorem členů, 

b) o průběhu a přijatých usneseních každého shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s 

tím související podklady a informace.  

 

 



Čl. 21 

1. Družstvo vede seznam delegátů.  

2. Do seznamu delegátů se zapisuje jméno a bydliště delegáta, nebo jiná jím určená adresa pro doručování, den 

vzniku a den a důvod zániku jeho funkce.  

3. Člen družstva má právo do seznamu delegátů nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.  

4. Delegát má právo do seznamu nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o své funkci a obsahu svého 

zápisu v seznamu členů. Delegát, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí 

družstvu odůvodněné náklady s tím spojené.  

5. Údaje zapsané v seznamu delegátů může družstvo používat pouze pro své potřeby ve vztahu ke členům 

družstva. Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity jen se souhlasem delegátů, kterých se údaje týkají.  

6. Družstvo vydá každému svému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech 

delegátů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.  

7. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na 

tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas delegáta, kterého se zápis týká; podpis delegáta musí být 

úředně ověřen.  

8. Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce 

osoby, jíž se údaje týkají.  

  

Čl. 22 

1. Povinnost zúčastnit se shromáždění delegátů mají delegáti a náhradníci delegáta, pokud zastupují 

nepřítomné delegáty.  

2. Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají dále členové představenstva a kontrolní komise a osoby, o 

nichž tak stanoví jiný právní předpis. Shromáždění delegátů se také mohou zúčastnit další osoby, o kterých 

rozhodne představenstvo.  

3. Požádá-li některá z osob uvedených v odstavci 2 věta první tohoto článku o slovo, udělí se jí před zahájením 

hlasování. 

4. Jestliže má shromáždění delegátů rozhodnout o otázce, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena, 

zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na 

shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu 

členů; tento člen má právo zúčastnit se shromáždění delegátů v části, která se ho týká. 

5. Požádá-li člen uvedený v odstavci 4 tohoto článku o slovo před hlasováním delegátů v záležitosti, která se 

ho týká, umožní se mu vyjádřit se, zejména se mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a 

potvrzení rozhodnutí o vyloučení.  

  

Čl. 23 

1. Právo hlasovat na shromáždění delegátů mají pouze delegáti a náhradníci těchto delegátů, zastupují-li 

nepřítomné delegáty.  

2. Každý delegát má jeden hlas.  

  

Čl. 24 

1. Představenstvo svolává shromáždění delegátů ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za 

každé účetní období. 

2. Shromáždění delegátů, na kterém se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 

měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. 

  

Čl. 25 

1. Představenstvo svolá shromáždění delegátů vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 

2. Představenstvo svolá shromáždění delegátů bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že 

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta 

dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo 

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku, a navrhne shromáždění delegátů přijetí 

potřebných opatření k nápravě. 

 

Čl. 26 

1. Představenstvo svolá shromáždění delegátů, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo 10 % zvolených 

delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doručení žádosti představenstvu nezanikl.    

2. Na žádost kontrolní komise nebo delegátů uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebo v důležitém zájmu 

družstva může shromáždění delegátů svolat nejméně jedna třetina členů představenstva, likvidátor nebo 



kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato 

povinnost vznikla.  

3. Není-li shromáždění delegátů svoláno na žádost kontrolní komise nebo delegátů uvedených v odstavci 1 

tohoto článku představenstvem tak, aby se konalo do 30 dnů po doručení žádosti, musí je svolat osoby nebo 

orgán uvedené v odstavci 2 tohoto článku.  

4. Jestliže tak osoby nebo orgán uvedené v odstavci 2 tohoto článku neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta 

pro svolání shromáždění delegátů představenstvem, může shromáždění delegátů svolat a všechny úkony s 

tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi delegáty, kteří o svolání shromáždění delegátů 

požádali.  

5. Není-li shromáždění delegátů svolané na žádost kontrolní komise nebo delegátů podle odstavce 1 tohoto 

článku usnášeníschopné, je ten, kdo je svolal, povinen svolat náhradní shromáždění delegátů; to neplatí, 

vzali-li kontrolní komise nebo delegáti uvedení v odstavci 1 tohoto článku žádost zpět.  

  

Čl. 27 

1. Příslušná osoba nebo orgán oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou všem 

delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů nejpozději 15 dnů přede dnem konání 

shromáždění delegátů. Pokud delegát písemně oznámil jinou doručovací adresu, zasílá se mu pozvánka na 

tuto doručovací adresu.  

2. Pozvánka na shromáždění delegátů se dále uveřejní nejpozději 15 dnů přede dnem konání shromáždění 

delegátů na informační desce družstva a ve všech provozovnách. Delegátům, kteří družstvu sdělí 

elektronickou adresu, může představenstvo pozvánku zaslat rovněž prostřednictvím elektronické pošty.  

3. Pozvánka obsahuje alespoň  

a) firmu a sídlo družstva,  

b) místo a dobu zahájení shromáždění delegátů; místo a doba shromáždění delegátů musí být určeny tak, 

aby co nejméně omezovaly možnost delegáta se jej zúčastnit,  

c) označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů, a  

d) program shromáždění delegátů.  

4. K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.  

5. Družstvo je povinno informovat své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým 

záležitostem programu shromáždění delegátů. 

6. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v 

příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 

  

Čl. 28 

1. Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí 

představenstvo jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost 

doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném 

shromáždění delegátů. Povinnost svolat nové shromáždění delegátů tím není dotčena.  

2. Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.  

3. Pro posouzení schopnosti shromáždění delegátů se usnášet a stanovení počtu hlasů potřebných k přijetí 

usnesení se počítají pouze hlasy delegátů, jejichž výkon funkce ke dni konání shromáždění delegátů trvá.  

4. Na schopnost shromáždění delegátů se usnášet nemá vliv skutečnost, že v jednom nebo více volebních 

obvodech není ke dni konání shromáždění delegátů zvolen delegát; to neplatí, jestliže představenstvo 

vědělo, že v jednom nebo více volebních obvodech není zvolen žádný delegát a členy zařazené do těchto 

obvodů o této skutečnosti neinformovalo.  

5. Shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů majících 

dohromady nejméně nadpoloviční většinu hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy přítomnost delegátů 

majících vyšší počet hlasů.  

6. Shromáždění delegátů se usnáší většinou hlasů přítomných delegátů, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy 

vyšší počet potřebných hlasů.  

7. Jestliže má být přijato usnesení shromáždění delegátů o  

a) schválení poskytnutí finanční asistence, 

b) uhrazovací povinnosti, 

c) zrušení družstva s likvidací, 

d) přeměně družstva, 

e) vydání dluhopisů, 

je shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří zastupují alespoň dvě 

třetiny členů družstva, a usnesení musí být přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů 

zastoupených na shromáždění.  



 

Čl. 29 

1. Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li 

to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní shromáždění delegátů se stejným programem, a to 

stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou.  

2. Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených 

delegátů, nejméně však 5 delegátů.  

  

Čl. 30 

1. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů, všech jeho příloh a podkladů 

poskytnutých delegátům, a to proti úhradě účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením.  

2. Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení v úplném znění bez zbytečného odkladu uveřejní 

představenstvo oznámením vyvěšeným po dobu nejméně 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů na 

informační desce družstva.  

  

Čl. 31 

1. Při volbě delegáta se volí rovněž 1 náhradník delegáta.  

2. Při výkonu funkce má náhradník delegáta stejná práva a povinnosti jako delegát. Pokud se nemůže delegát 

zúčastnit shromáždění delegátů, může se jej zúčastnit a hlasovat na něm jeho náhradník.  

3. Ustanovení zákona a těchto stanov o delegátech se použijí pro náhradníky delegátů obdobně.  

4. Delegát, který se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je povinen bez zbytečného odkladu informovat  

a) svého náhradníka o svolání shromáždění delegátů, a 

b) představenstvo o tom, že se nemůže zúčastnit shromáždění delegátů.   

5. Představenstvo je povinno vhodným způsobem informovat náhradníka delegáta o svolání shromáždění 

delegátů, pokud mu delegát sdělí nebo se jiným způsobem dozví, že se delegát nemůže shromáždění 

delegátů zúčastnit.  

6. Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl 

delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.  

  

Čl. 32 

1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. 

2. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. K zastupování družstva je třeba, aby právní 

jednání učinil předseda nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva.  

4. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.  

5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá shromáždění delegátů ke schválení účetní 

závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.  

  

Čl. 33 

1. Představenstvo  

a) má 9 členů,   

b) volí svého předsedu a jednoho místopředsedu,   

c) rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, 

d) se schází podle potřeby, zpravidla jednou měsíčně. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu 

kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě vytýkaných nedostatků. 

2. Představenstvo zejména 

a) stanovuje zásady pro řízení regionálních členských výborů a práce se členy družstva, 

b) schvaluje zásady pro poskytování členských výhod, 

c) schvaluje cizí účast na rozvoji hospodaření družstva, 

d) rozhoduje o členství a zastoupení družstva v jiných družstvech, obchodních společnostech či 

sdruženích, 

e) schvaluje delegáta a jeho náhradníka na konferenci členských družstev Svazu nebo jiného sdružení, 

případně na jednání týkající se jiné obchodní spolupráce, 

f) pojednává návrhy a podněty kontrolní komise, 

g) projednává výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření. 

 

 

 



Čl. 34 

1. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a 

zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob.  

2. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se 

zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.  

3. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu.  

 

Čl. 35 

1. Člen představenstva nesmí  

a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody 

družstva pro jiného, 

b) vykonávat v pracovním poměru nebo na základě jiného vztahu jakoukoli činnost pro osobu s obdobným 

předmětem podnikání,  

c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v 

obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož 

členy jsou pouze jiná družstva.  

d) být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v 

obchodním rejstříku jednat za družstvo.  

2. Člen představenstva je povinen informovat předem družstvo o okolnostech podle odstavce 1 tohoto článku. 

3. Představenstvo je oprávněno v zájmu družstva udělit souhlas k tomu, aby se člen představenstva stal členem 

orgánu právnické osoby, jejímž členem je družstvo, nebo jiné právnické osoby.  

4. Pokud bylo shromáždění delegátů v okamžiku zvolení člena představenstva novým členem představenstva 

na některou z okolností uvedených v odstavci 1 tohoto článku výslovně upozorněno nebo vznikla-li později 

a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se 

zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vyslovil-li shromáždění delegátů nesouhlas s takovou činností do 

jednoho měsíce ode dne, kdy bylo na okolnosti podle předchozího článku stanov upozorněno.  

  

Čl. 36 

1. Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí 

shromáždění delegátů plyne něco jiného. 

2. Shromáždění delegátů je oprávněno zvolit náhradníky členů představenstva, kteří nastupují na uvolněné 

místo člena představenstva. Pořadí zvolených náhradníků stanoví představenstvo.  

  

Čl. 37 

1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat 

jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.  

2. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.  

3. Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo 

úhradě ztráty družstva. 

4. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.  

5. Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi všechny 

skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů.  

6. Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv jiného 

orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen, má právo zúčastnit se 

jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. 

7. O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat.  

  

Čl. 38 

Kontrolní komise  

a) má 7 členů, 

b) volí svého předsedu a jednoho místopředsedu,  

c) rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, 

d) se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. 

  

Čl. 39 

1. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a 

zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob.  



2. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo 

se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.  

3. Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu.  

  

Čl. 40 

1. Ustanovení o zákazu konkurence člena představenstva se pro člena kontrolní komise použijí obdobně.  

2. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou 

podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo.  

  

Čl. 41 

1. Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise.   

2. Shromáždění delegátů je oprávněno zvolit náhradníky členů kontrolní komise, kteří nastupují na uvolněné 

místo člena kontrolní komise. Pořadí zvolených náhradníků stanoví představenstvo.  

 

Čl. 42 

1. Regionální členská schůze je nejvyšším orgánem regionální členské základny. 

2. Regionální členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové, kteří náleží k dané regionální členské 

základně, členové představenstva a kontrolní komise, případně další osoby dle rozhodnutí regionální členské 

schůze. 

3. Regionální členská schůze se svolává dle potřeby, nejméně však jednou ročně, a to písemným oznámením, 

které se nejméně 8 dní předem uveřejní na informační desce družstva a ve všech provozovnách družstva 

v obvodu dané regionální členské základny. Oznámení rovněž družstvo uveřejní na svých internetových 

stránkách a prostřednictvím elektronické pošty je rozešle všem členům, kteří o to požádají. 

4. Regionální členská schůze musí být svolána vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina všech členů 

regionální členské základny nebo představenstvo družstva. Regionální členskou schůzi svolá regionální 

výbor a řídí ji předseda regionálního výboru. Jestliže regionální výbor regionální členskou schůzi nesvolá 

tak, aby se konala do 30 dnů od doručení žádosti o svolání, je povinno regionální členskou schůzi svolat 

představenstvo družstva nebo představenstvem pověřený člen regionální členské základny.  

5. Řádně svolaná regionální členská schůze je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných členů. 

K platnosti usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina přítomných členů regionální členské základny. 

6. Do působnosti regionální členské schůze patří zejména: 

a) projednávat, schvalovat program činnosti regionálního výboru a kontrolovat jeho plnění, 

b) seznamovat členy družstva se záměrem rozvoje a výsledky hospodaření družstva, 

c) volit a odvolávat členy regionálního výboru, 

d) volit a odvolávat delegáta a jeho náhradníka. 

 

Čl. 43 

1. Regionální výbor je výkonným orgánem regionální členské základny. 

2. O způsobu volby členů regionálního výboru rozhoduje regionální členská schůze před zahájením volby. 

Představenstvo je oprávněno stanovit doporučující pravidla pro volbu členů regionálního výboru. 

3. Regionální výbor má lichý počet členů, kteří ze svého středu volí a odvolávají předsedu. Funkční období 

členů regionálního výboru činí 5 let. 

4. Schůze regionálního výboru svolává dle potřeby jeho předseda, nejméně však jednou ročně.  

5. Regionální výbor je schopný usnášení za účasti nadpoloviční většiny členů. K přijetí usnesení je třeba 

souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 

6. Do působnosti regionálního výboru patří zejména: 

a) spolupracovat s ostatními orgány družstva, 

b) vyjadřovat se k úrovni zásobování a služeb provozoven družstva nacházejících se v obvodu regionální 

členské základny, 

c) spolupůsobit při opatřeních proti poškozování, zneužívání a odcizování majetku družstva a při 

opatřeních na úseku ochrany spotřebitele, 

d) oznamovat příslušnému útvaru družstva změny členské základny. 

 



Část. IV. 

Hospodaření družstva 

 

Čl. 44 

1. Družstvo zřizuje nedílný fond. 

2. Nedílný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 

3. O použití prostředků z nedílného fondu rozhoduje nejvyšší orgán družstva. 

 

Čl. 45 

1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Účetním obdobím družstva je kalendářní rok.  

2. Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob 

úhrady ztráty. Uvedený návrh představenstvo předloží k vyjádření také kontrolní komisi. 

3. Čistý zisk družstva, tj. zisk zbylý po odvodech daní a jiných plněních obdobné povahy se použije dle 

rozhodnutí nejvyššího orgánu družstva v tomto pořadí: 

a) k přídělu do fondů družstva, jsou-li zřízeny, 

b) k jiným účelům stanovených nejvyšším orgánem družstva, 

c) k rozdělení členům družstva. 

4. Vykáže-li družstvo ztrátu, podá představenstvo kontrolní komisi a nejvyššímu orgánu zprávu, z jakých 

příčin se tak stalo. Ztráta bude uhrazena v tomto pořadí: 

a) z nerozděleného zisku z minulých let, 

b) ze zůstatků fondů družstva vzniklých ze zisků po zdanění, 

c) převodem do následujícího účetního období. 

5. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje nejvyšší orgán družstva. 

6. Všechny hodnoty, se kterými družstvo hospodaří, musí být řádně účetně evidovány a oceňovány v souladu s 

platnými právními předpisy. 

7. Orgány družstva jsou povinny k ochraně družstevního majetku používat všech právních prostředků, musí jej 

chránit proti neoprávněným zásahům a uplatňovat nároky na náhradu škod. 

8. Nejvyšší orgán družstva může stanovit další postup na úseku hospodaření družstva včetně krytí případné 

ztráty družstva.  

 

Čl. 46 

1. Nejvyšší orgán družstva může uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen 

„uhrazovací povinnost“). 

2. Výše uhrazovací povinnosti musí být stanovena pro jednotlivé členy ve stejné výši a nesmí být vyšší, než 

kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu. 

3. Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně. Dosáhne-li celková výše uhrazovací povinnosti člena za 

trvání jeho členství v družstvu limitu stanoveného v odstavci 2 tohoto článku, nelze již tomuto členovi další 

uhrazovací povinnost uložit. 

4. Úprava uhrazovací povinnosti ve stanovách nebo její změna je účinná až pro účetní období, které následuje 

po účetním období, ve kterém byla uhrazovací povinnost ve stanovách upravena nebo tato úprava změněna. 

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. 

6. Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže 

a) ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, 

b) nejvyšší orgán družstva projednal řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, 

c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní a jiné fondy, jsou-li zřízeny, které 

lze podle stanov k úhradě ztráty použít, a 

d) rozhodnutí nejvyššího orgánu družstva o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do 1 roku ode dne 

skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. 

7. Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná výše ztráty 

družstva. Rozdíl mezi částkou, v jaké člen splnil uhrazovací povinnost, a částkou, která měla být zaplacena 

podle předchozí věty, se vrátí do 3 měsíců ode dne, kdy byla tato skutečnost zjištěna. 

 

 



Část V. 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Čl. 47 

1. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou 

pracovní dobu všem členům.  

2. Informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek.  

3. Dosavadní členové představenstva, kontrolní komise a delegáti vykonávají své funkce až do konce řádného 

funkčního období dle předchozích stanov. 

4. Dle těchto stanov bude postupováno při stanovení výše a vyplácení vypořádacího podílu i v případě, že 

k zániku členství došlo přede dnem účinnosti těchto stanov a vypořádací podíl nebyl ke dni účinnosti těchto 

stanov dosud vyplacen, a to za předpokladu, že výše vypořádacího podílu stanovená podle těchto stanov 

bude vyšší než dle stanov předchozích.   

 

Čl. 48 

1. Písemnosti lze doručovat formou veřejného oznámení, a to v záležitostech týkajících se velkého počtu členů 

družstva. Oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 30 dnů na informační desce družstva a ve všech 

provozovnách, které se nacházejí v obvodu regionální členské základny dle bydliště dotčených členů 

družstva. 

2. O způsobu doručování rozhoduje představenstvo. Rozhodnutí představenstva o doručování formou 

veřejného oznámení musí být zveřejněno vyvěšením po dobu nejméně 15 dnů na informační desce družstva 

a ve všech provozovnách, které se nacházejí v obvodu regionální členské základny dle bydliště dotčených 

členů družstva. 

 

Čl. 49 

1. Členové družstva, kteří se stali členy před účinností těchto stanov a jejichž základní členský vklad 

nedosahuje částky 1.000 Kč, jsou povinni doplatit rozdíl nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy Jednoty, 

nejpozději však do 1 roku ode dne účinnosti těchto stanov. 

2. Pokud členství v družstvu vzniklo před provedením transformace v souladu se zákonem č. 42/1992 Sb., o 

úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, náleží tomuto členu další 

členský vklad odpovídající majetkovému podílu dle schváleného transformačního projektu s tím, že 75 % 

tohoto podílu je převedena v souladu se zákonem do nedělitelného fondu družstva.  

3. Pokud členovi družstva přísluší dle dosavadních právních předpisů další členský vklad či další majetková 

účast, jejichž celková výše přesahuje částku 1.000 Kč, považují se tyto prostředky za další členský vklad.  

  

Čl. 50 

1. Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Mikulov, Kostelní náměstí 157/9, 

PSČ 692 43, které je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, 

vložka č. 301 (dále jen „družstvo“), se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku.  
2. Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je shromáždění delegátů schválilo tj. 28. 4. 2014, ledaže plyne 

z usnesení shromáždění delegátů, že nabývají účinnosti později.  

3. Dojde-li ke změně stanov na základě právní skutečnosti, představenstvo družstva vyhotoví úplné znění 

stanov bez zbytečného odkladu poté, co se některý z členů představenstva o této skutečnosti dozví. 

 

Čl. 51 

Tyto stanovy nabývají účinnosti s ohledem na čl. 50 odst. 1 těchto stanov a ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zveřejněním zápisu o podřízení 

se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. 

 

 

 


