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                   S t a n o v y 
  Zemědělského družstva vlastníků  Mrákotín 
     ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních  
         společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). 
   Úplné znění  
   Platnost od ……………. 
    Účinnost : od 1. 7. 2014 
 
 I. 
                                       Obecné ustanovení 
 
 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za 
účelem podnikání, zhodnocování majetku členů vloženého do družstva  
a uspokojování ekonomických, sociálních a jiných potřeb svých členů. 
 
 Družstvo je obchodní korporací, které vyvíjí svoji podnikatelskou činnost podle 
zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev ( zákon o obchodních 
korporacích ) a dalších právních předpisů upravující podnikání právnických osob. 
 
 Družstvo podniká jako malé družstvo s počtem méně než 50 členů podle 
§ 726 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a tomu jsou přizpůsobeny 
tyto stanovy. 
 
 
  II. 
                                      Základní ustanovení  
 
Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 
 
Sídlo družstva : Mrákotín 111,  539 01 Hlinsko 
 
Identifikační číslo :  601 09 041 
 
Předmět podnikání : 
 
     - Zemědělská výroba 
     - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
     - Řeznictví a uzenářství 
 
 
 
Základní členský vklad člena :  10.000,- Kč 
 
Doba trvání družstva :  družstvo je založeno na dobu neurčitou 
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III. 
                                                   Vznik členství 
 
1.  Členy družstva mohou být fyzické a právnické osoby za podmínek stanovených 
     zákonem a těmito stanovami. 
 
    a)  Podmínkou vzniku členství právnické a fyzické osoby je písemná přihláška 
         za člena družstva. O přijetí za člena rozhoduje předseda družstva 
         nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky. Členství fyzické i právnické osoby 
         vznikne dnem vyznačeným v rozhodnutí předsedy za podmínky, že 
         v uvedené lhůtě byl zcela splacen členský vklad.  
                 Předseda při svém rozhodování o přihlášce za člena vychází ze 
         zájmů družstva, předpokládaného přínosu žadatele pro hospodářskou a ostatní 
         činnost družstva. 
 
    b)  Převodem družstevního podílu.              
 
    c)  Přechodem družstevního podílu. 
       
    d)  Členství fyzické a právnické osoby v družstvu vzniká na dobu neurčitou. 
 
    e)  Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 
 
 
 
   IV. 
                                                   Seznam členů 
1.  Družstvo vede seznam členů 
 
2.  Do seznamu členů se zapisují : 
 
 a) Jméno, příjmení, identifikační údaje ( datum narození / rodné číslo, IČ ), 
             bydliště nebo sídlo právnické osoby, případně jiná adresa nezbytná pro 
             doručování písemností. 
 
 b)  Den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu. 
 
 c)  Výše členského vkladu, způsob jeho úhrady, další členský vklad pokud se  
             k němu se člen zavázal na základě smlouvy o další majetkové účasti  
             v družstvu. 
 
3.  Člen družstva je povinen oznámit družstvu každou změnu údajů evidovaných 
     v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. 
 
4.  Člen má právo do tohoto seznamu nahlížet a požadovat bezplatné vydání 
     potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu členů. 
 
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. 
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   V. 
                                                     Členské vklady  
 
1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským 
      vkladem. 
      Základní členský vklad činí 10.000,- Kč. 
 
2.  Členský vklad je tvořen součtem základního členského vkladu a všech dalších 
     členských vkladů. 
 
3.  Podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové povinnosti k základnímu 
     členskému vkladu. 
 
4.  Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná ( platí pro fyzické  
      i právnické osoby ). 
 
5.  Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet, to neplatí 
     v případě, že by členská schůze rozhodla o snížení základního kapitálu družstva 
     a tím snížení základního členského vkladu. 
 
   VI. 
                                    Zvýšení základního členského vkladu 
 
1.  Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů na základě rozhodnutí členské 
     schůze, a to pouze jednou za 3 roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. 
 
2.  Zvýšení členského vkladu je možné z vlastních zdrojů poměrně pro všechny členy 
     družstva, pouze tehdy, je-li účetní závěrka na základě které členské schůze  
     rozhodla, byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. 
 
3.  Pro zvýšení základního členského vkladu nelze použít reservní fond ani jiné fondy 
     sloužící pro jiný účel, ani vlastní zdroje, které jsou účelově vázány a jejichž účel 
     není družstvo oprávněno měnit. 
 
4.  Zvýšení základního kapitálu nesmí být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi vlastním 
     kapitálem a součtem dosavadního základního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, 
     které jsou účelově vázány a jejichž účel není družstvo oprávněno měnit. 
 
   VII. 
                                    Snížení základního členského vkladu 
 
1.  V případě rozhodnutí členské schůze o snížení základního kapitálu a jeho výši, 
     předseda zveřejní toto rozhodnutí do 15 dnů, dvakrát po sobě s odstupem 
     90 dnů v obchodním věstníku. 
 
2.  Ve zveřejnění v obchodním věstníku, předseda zároveň vyzve všechny 
     známé věřitele, jejichž pohledávky vznikly před rozhodnutím členské schůze, aby 
     přihlásili své pohledávky vůči družstvu ve lhůtě do 90 dnů od posledního  
     zveřejnění. To neplatí v případě, že jde o snížení základního členského vkladu za 
     účelem úhrady ztráty. 
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3.  Povinnost podle odst. 2. neplatí, nezhorší-li se snížením základního členského 
     vkladu dobytnost pohledávek za družstvem. 
 
 
   VIII. 
                                            Základní kapitál družstva 
 
1.  Základní kapitál družstva je souhrnem všech základních členských vkladů členů, 
     ke kterým se člen družstva zavázal. 
 
2.  Základní kapitál družstva tvoří i základní členské vklady členů, jejichž členství 
     zaniklo bez přechodu nebo převodu na jinou osobu. 
 
3.  Souhrn splacených základních členských vkladů tvoří zapisovaný základní kapitál 
     družstva do obchodního rejstříku. 
 
   IX. 
                                                 Další členský vklad 
 
1.  Členu družstva jemuž vznikl nárok na majetkový podíl z transformace právního 
     předchůdce družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů  
     a vypořádání majetkových nároků v družstvech, který tento majetkový podíl vložil 
     do družstva, jako svoji účast na podnikání družstva podle § 223, odst. 4 zákona  
     č. 513/1991 Sb. občanský zákoník a čl. VI. odst. 2, písm. d) stanov družstva ze 
     dne 27. 3. 1998, je ve smyslu § 781 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 
     korporacích, nadále další majetkovou účasti člena na podnikání družstva podle 
     dosavadních právních předpisů, je tedy další členským vkladem do vlastního 
     kapitálu družstva. 
 
2.  Člen družstva, který nabyl další majetkové podíly členů, jejichž členství zaniklo na 
     základě smlouvy o převodu členských práv a povinností podle předcházejících 
     právních předpisů, se nadále účastní na podnikání družstva majetkovými podíly, 
     které nabyl od členů, jejichž členství zaniklo na základě těchto smluv. 
 
3.  Vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství není možné.  
 
4.  Při zániku členství za trvání družstva, bude další členský vklad vyjadřovat 
     podíl člena na vlastním kapitálu družstva pro účely výpočtu vypořádacího podílu. 
 
5.  O dalším členském vkladu uzavře družstvo se členem písemnou smlouvu. 
     Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu, nakládání s nim, jeho 
     zhodnocení a způsob jeho vypořádání při ukončení členství.    
 
 
   X. 
                                                  Družstevní podíl 
 
1.  Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství  
     v družstvu. 
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2.  Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. 
3.  Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl. 
4.  Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví. 
 
 

XI. 
Převod družstevního podílu 

 
 Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která je podle ustanovení 
zákona nebo stanov způsobilá se stát členem družstva. Člen družstva může převést 
svůj družstevní podíl na jiného člena. Převod družstevního podílu na jinou fyzickou 
osobu, nečlena, lze jen po předchozím souhlasu předsedy družstva.  
 Smlouvu o převodu družstevního podílu posoudí předseda družstva a rozhodne 
do 30 dnů od doručení smlouvy.  
 Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem 
doručení platné smlouvy o převodu družstevního podílu, pokud ve smlouvě není 
uveden datum pozdější.  
 Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem 
spojeny. 
 

XII. 
Přechod družstevního podílu 

 
                Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek  
        stanovených zákonem nebo stanovami družstva. 
     Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn 
        svou účast v družstvu vypovědět nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy se stal 
        dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. 
                Výpovědní doba činí 3 měsíce a po její dobu není dědic oprávněn se 
        podílet na činnosti družstva.  
 
                Vznik členství při přechodu družstevního podílu je podmíněn souhlasem 
        předsedy družstva. Pokud není dán souhlas k žádosti, členství dědici 
        nevznikne.  
  Souhlasí-li předseda se vznikem členství, hledí se na dědice, jako by 
 byl členem družstva ode dne nabytí dědictví. 
  Nevyrozumí-li předseda dědice do 30 dnů ode dne, kdy dědic družstvo 
 o udělení souhlasu požádal, platí, že se vznikem dědicova členství v družstvu 
        souhlasí. 
 
   XIII. 
                                           Splynutí družstevních podílů 
 
1.  Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho 
     družstevní podíly splývají v jeden družstevní podíl v den, kdy jej člen nabude. 
 
2.  Jsou-li však s nabývaným družstevním podílem spojena práva třetích osob, 
     družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva třetích osob zaniknou, ledaže  
dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. 
    



 

 

6 

6 

XIV. 
                                           Rozdělení družstevního podílu 
 
1.  Družstevní podíl lze rozdělit jen výjimečně v případech vhodných zvláštního 
     zřetele, po předchozím souhlasu předsedy družstva. 
 
2.  Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku rozdělení družstevního 
     podílu, klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního podílu 
     v družstvu pod výši základního členského vkladu. 
 
 
   XV. 
                                           Práva a povinnosti členů 
 
1.  Člen má v souladu se zákonem a stanovami tato práva  
     -  účastnit se na řízení a rozhodování v družstvu osobně nebo prostřednictvím 
        orgánů družstva, 
     -  volit a být volen do orgánů družstva, 
     -  podílet se na hospodářských výsledcích družstva, 
     -  podílet se na výhodách poskytovaných členům družstva, 
     -  na vypořádací podíl při zániku svého členství v družstvu podle stanov družstva, 
     -  na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení družstva s likvidací. 
 
2.  Člen má tyto povinnosti 
     -  dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, 
     -  uhradit základní členský vklad, 
     -  účastnit se jednání členské schůze, 
     -  vložit do družstva majetkový podíl z transformace právního předchůdce, jako 
        další majetkový vklad ( další členský podíl ), 
     -  podílet se na rozvoji družstevního hospodářství, chránit družstevní majetek, 
        předcházet škodám na družstevním majetku, pečovat o majetek svěřený 
        k výkonu své činnosti v družstvu, 
     -  podílet se na ztrátě družstva podle stanov, 
     -  pronajmout nebo propachtovat družstvu zemědělské pozemky které vlastní a na 
        kterých družstvo hospodaří v katastrálních územích, která spadají do územního 
        obvodu družstva, o vhodnosti nájmu, nebo pachtu rozhodne předseda 
     -  plnit řádně svoje pracovní a funkční povinnosti, pokud jimi byl pověřen, 
 
   XVI. 
                                                    Zánik členství 
 
1. Členství v družstvu zaniká 
   a)  dohodou, 
 b)  vystoupením člena, 
 c)  vyloučením člena, 
 d)  převodem družstevního podílu, 
 e)  přechodem družstevního podílu, 
  f)  smrtí člena družstva, 
 g)  zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 
 h)  prohlášením konkurzu na majetek člena, 
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 i )  zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena,  
 j )  pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv  
             a povinností nebo exekučního příkazu k postižení členských práv, 
 k)  zánikem družstva bez právního nástupce. 
 
2.  Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít 
     písemnou formu. 
 
3.  Výpovědní doba pro vystoupení člena z družstva činí 3 měsíce a její běh začíná 
     prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. 
 
4.  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. 
 
5.  Rozhodnutí o vyloučení člena musí předcházet písemná výstraha. 
 
6.  O vyloučení člena z družstva rozhoduje předseda. 
 
7.  Rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí mít písemnou formu.  
     Rozhodnutí musí obsahovat  poučení o právech vylučovaného člena podle  
     § 618 zákona o obchodních korporacích.  
                 
 
   XVII. 
                                                   Vypořádací podíl 
 
1.  Vypořádací podíl se určí poměrem členského vkladu a dalšího členského  
     vkladu k součtu všech členských vkladů a dalších členských vkladů ostatních 
     členů družstva. 
 
2.  Při výpočtu vypořádacího podílu se vypočtený poměr podle odst. 1, násobí výši 
     vlastního kapitálu družstva, po odečtení reservního fondu v plné výši, zjištěného 
     z účetní závěrky vyhotovené k poslednímu dni účetního období v němž členství 
     zaniklo. 
 
3.  Vypořádací podíl je splatný uplynutím 6 měsíců ode dne, kdy byla zjištěna jeho 
     výše. 
 
   XVIII. 
                                               Hospodaření družstva 
 
1.  Hlavním předmětem podnikání družstva je zemědělská výroba. Výrobky rostlinné 
     a živočišné výroby užívá družstvo ke splnění závazku z uzavřených smluv, na 
     zabezpečení vlastní reprodukce, přímý prodej produkce živočišné výroby 
     spotřebitelům v maloobchodní síti a na uspokojování potřeb svých členů  
     a zaměstnanců. 
 
2.  Družstvo vykonává svoji činnost samostatně a na vlastní účet, přitom bere na 
     sebe odpovídající hospodářské riziko. 
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3.  Družstvo hradí své potřeby a výrobní náklady z příjmů získaných především ze 
     své činnosti, jakož i z jiných zdrojů. Ze zisku vyrovnává družstvo přednostně 
     závazky vůči státu. 
 
4.  Na financování svého rozvoje, družstvo vedle vlastních finančních zdrojů používá  
     i cizí finanční prostředky, především z úvěrů od finančních institucí. 
     Pro finančně náročnější investice může družstvo vydat dluhopisy. Způsob jejich 
     vydání, nakládání s nimi a jejich zhodnocení stanoví předseda družstva. 
 
5.  Družstvo hospodaří jak na vlastní zemědělské půdě, tak na pronajaté na základě 
     nájemních a pachtovních smluv.   
 
 
   XIX. 
                               Roční účetní závěrka a zpráva o hospodaření 
 
1.  Družstvo je povinno za každý účetní rok sestavit účetní závěrku. 
 
2.  Účetní závěrku předkládá předseda členské schůzi ke schválení. 
     Současně s účetní závěrkou navrhne způsob rozdělení zisku, v případě ztráty 
     navrhne rozsah uhrazovací povinnosti člena. 
 
3.  Členové družstva si mohou vyžádat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení 
     zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí.  
 
4.  Předseda spolu s účetní závěrkou předkládá členské schůzi výroční zprávu 
     o hospodaření družstva., která obsahuje přehled o zemědělské produkci, plnění 
     plánu výrobní činnosti za období od předcházející členské schůze, přehled 
     obchodní činnosti a soubor opatření pro rozvoj družstva na další období. 
 
 
   XX. 
                                                   Fondy družstva 
 
1.  Reservní fond 
      a)  je určen ke krytí ztrát v hospodaření družstva, 
      b)  družstvo jej vytváří přídělem ze zisku až do výše 5 násobku základního 
           kapitálu družstva,  
      c)  za trvání družstva jej nelze použít pro účely vypořádacího podílu při zániku 
           členství. 
 
2.  Investiční fond 
      a)  družstvo jej zřizuje pro plánované investiční záměry a k obnově hmotného 
            investičního majetku, 
      b)  prostředky ve fondu vytváří a doplňuje přídělem ze zisku, 
      c)  o užití prostředků z fondu rozhoduje předseda družstva.   
 
3.  Sociální fond                                
       a)  je tvořen přídělem ze zisku družstva do výše kterou stanoví členská chůze 
            v souvislosti se schvalováním účetní závěrky, 
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       b)  slouží ke krytí naléhavých sociálních potřeb členů o kterých rozhodne 
            předseda družstva. 
                           
   XXI. 
                                                  Podíl člena na zisku 
 
1.  Členům družstva vzniká nárok na výplatu podílu na zisku. 
 
2.  Členská schůze při schvalování účetní závěrky současně rozhodne, jaká částka 
     bude určena pro výplatu podílu na zisku. 
 
3.  Výše podílu na zisku pro člena se určí v procentech vyjádřeném podílu všech jeho 
     vkladů do družstva ( základního členského vkladu a dalších vkladů ) k celkovým  
     vkladům všech členů družstva. 
 
 
   XXII. 
                                             Uhrazovací povinnost členů 
 
1.  Člen družstva je povinen přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost  
     je pro jednotlivé člen ve stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik činí trojnásobek  
     základního členského vkladu. 
 
2.  Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně za jednotlivá účetní období ( účetní 
     rok ), přičemž celková uhrazovací povinnost člena za trvání členství v družstvu 
     nesmí přesáhnout výše uvedené v odst. 1. 
 
3.  Uhrazovací povinnost vzniká za podmínek, jestliže 
 
     a)  ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, 
     b)  členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, 
     c)  k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let, reservní fond, či jiné 
          fondy, které pro ten účel mohou sloužit. 
     d)  rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti bylo přijato do 1 roku od 
          skončení účetního období v němž ztráta vznikla. 
  
                                                    
   XXIII. 
                                                    Orgány družstva 
          
 
1.  Členská schůze 
2.  Předseda 
       
 
   XXIII. 
                                                Svolání členské schůze 
 
1. Členskou schůzi svolává předseda, a to nejméně jednou v každém účetním 

období. 
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2.  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. 
 
3.  Předseda svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 
 
4.  Předseda svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu vždy po té,  
     co zjistí, že 
 a)  že ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů 
             družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu družstva, 
 b)  družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku. 
 
5.  Člen se zúčastňuje na jednání členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná 
     moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná, musí z ni vyplývat, zda  
     byla udělena pro zastoupení jedné nebo více osob, podpis zmocnitele musí být  
     ověřen. 
 
6.  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. 
 
7.  Pozvánka musí obsahovat 
 
 a)  firmu a sídlo družstva, 
 b)  místo a dobu zahájení členské schůze, 
 c)  označení zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 
 d)  program členské schůze, 
 e)  místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem 
             programu členské schůze, 
 f)   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. 
 
 
5.  Členská schůze musí být dále svolána v případech a za podmínek, které stanoví 
     zákon o obchodních korporacích. 
 
 
   XXIV. 
                                             Působnost členské schůze 
 
1.  Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 
 
2.  Členská schůze  
 a)  schvaluje změny a doplňky stanov, nedocházeli k jejich změně na základě 
              jiné právní skutečnosti, 
 
 b)  volí a odvolává předsedu a náhradníka předsedy, 
 
 c)  určuje výši odměny předsedy, 
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 d)  schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, 
             popřípadě mezitímní účetní závěrku, 
 
 e)  schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy, 
 
  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 rezervního fondu 
 
 k)  rozhoduje o vydání dluhopisů 
 
  l)  rozhoduje o podstatných majetkových dispozicích s dlouhodobým vlivem na 
             hospodaření družstva, 
 
 m)  rozhoduje o přeměně družstva, 
 
 n)  rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, 
 
 o)  volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 
 
 p)  schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 
 
 q)  schvaluje podstatnou změnu v předmětu podnikání družstva, 
 
 r)   rozhoduje o dalších významných otázkách týkajících se hospodaření 
             družstva, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti, 
 
 s)  členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování o dalších 
             otázkách, které zákon o obchodních korporacích ani stanovy do její  
             působnosti nesvěřují, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené  
             zákonem do působnosti předsedy.    
     
    
   XXV. 
                                            Rozhodování členské schůze 
 
1.  Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. 
 
2.  Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas, rozhoduje-li členská 
     schůze o 
 a)  schválení poskytnutí finanční asistence, 
 b)  uhrazovací povinnosti, 
 c)  zrušení družstva s likvidaci, 
 d)  přeměně družstva, 
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 e)  vydání dluhopisů 
 
2.  Ve věcech neuvedených v odst. 2, má při hlasování každý člen 1 hlas a dále  
     za každých 100.000,- Kč dalšího členského vkladu, podle čl. V. odst. 2) 
     stanov, 1 hlas.  
 
4.  Ten kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode  
     dne konání členské schůze . Každý člen má právo na vydání kopie zápisu.  
     Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal. 
 
5.  Usnesení členské schůze se ověřuje veřejnou listinou ( notářským zápisem ), 
     jedná-li se o 
 a)  změnu stanov, 
 b) zrušení družstva s likvidací, 
 c)  přeměnu družstva, 
 d)  jedná-li se o podstatnou změnu v předmětu podnikání. 
 
6.  Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, 
     když tak stanoví zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis. 
 
7.  Neplatnosti usnesení členské schůze se může dovolávat člen družstva, předseda 
     nebo likvidátor podle ust. občanského zákoníku ve lhůtách, které stanoví zákon. 
 
 
   XXVI. 
                                                          Předseda 
 
1.  Předseda je statutárním orgánem družstva.  
     Dnem zániku funkce předsedy, se jeho náhradník stává předsedou po zbytek 
     funkčního období, na které byl předseda, jehož funkce zanikla, zvolen. 
 
2.  Členská schůze volí předsedu a náhradníka předsedy. 
      
3.  Předsedovi přísluší obchodní vedení družstva, plní usnesení členské schůze, 
     není-li v rozporu s právními předpisy. 
 
4.  Předseda zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke 
     schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení  
     zisku nebo úhradu ztráty. 
 
5.  Předsedovi přísluší působnost v pracovně právních vztazích členů družstva,  
     pokud tuto působnost nepřenesl v prokuře na prokuristu. 
 
6.  Předseda o svých rozhodnutích pořizuje zápis, který podepíše a zakládá 
     obdobně jako jiná rozhodnutí orgánu družstva.  
 
7.   Rozsah působnosti předsedy, způsob jednání a výkon své činnosti 
      neupravený stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních 
      korporacích, případně občanského zákoníku. Přiměřeně se užije ust. § 705 až  
      714 zákona o obchodních korporacích. 
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   XXVII. 
                                                     Kontrolní komise 
 
1.  Družstvo nezřizuje kontrolní komisi.  
 
2.  Působnost kontrolní komise vykonává členská schůze 
 
3.  Každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc  
     jako kontrolní komise. 
 
 
 
   XXVIII. 
               Společná ustanovení o členství v orgánech družstva 
 
1.  Funkční období členů orgánů družstva je 5 let. 
 
2.  Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou 
     zodpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně.  
     Za výkon jejich činnosti nese odpovědnost právnická osoba, která je 
     zmocnila. 
 
3.  Předseda může ze své funkce odstoupit. Jeho funkce skončí 
     dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze a zvolila předsedu. Po zbytek 
     funkčního období předsedy, výkon funkce předsedy vykonává zvolený náhradník.   
 
4.  Nároky družstva z odpovědnosti člena statutárního orgánů vůči družstvu, projedná 
     členská schůze z podnětu kteréhokoliv člena družstva a rozhodne zda nároky 
     budou uplatněny u soudu nebo zda bude uzavřena dohoda o těchto nárocích.   
       
5.  Hlasování na členské schůzi družstva je veřejné.  
 
 
 
   XXIX. 
                                                            Prokura 
 
1.  Předseda družstva může k právnímu jednání za družstvo jmenovat 
     prokuristu podle ust. § 450  a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,  
    zároveň v prokuře blíže vymezí rozsah oprávnění s omezením podle odst. 2. 
 
2.  Prokurista je oprávněn ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při provozu 
     družstva, včetně těch, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo 
     nabývat nemovitosti pro družstvo může jen do výše 500.000,- Kč za jednotlivou 
     nemovitost. Zatížit nemovitost a uzavírat smlouvy o úvěru může prokurista jen do 
     výše 1,000.000,- Kč za jednotlivé obchodní jednání. 
 
3.  Prokurista není oprávněn přenést prokuru na jinou osobu. Prokuru je povinen  
     vykonávat s péči řádného hospodáře. 
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4.  Prokurista je zmocněn ke všem jednáním v pracovně právních vztazích ve vztahu 
     k zaměstnancům družstva 
 
5.  Prokurista se podepisuje tak, že firmě družstva připojí svůj podpis a označení že 
     jde o prokuru. 
 
 
   XXX. 
                                    Zákaz konkurence statutárního orgánu  
 
1.  Předseda nesmí podnikat v předmětu činnosti a podnikání družstva, a to ani ve 
     prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 
 
2.  Předseda nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby 
     se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže by 
     šlo o obchodní korporaci v níž má družstvo majetkovou účast, nebo je 
     společníkem či členem. 
 
3.  Předseda nesmí být současně jinou osobou oprávněnou podle zápisu 
     v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 
 
4.  Člen družstva je povinen o okolnostech, za nichž by mohlo docházet ke 
     konkurenčnímu jednání písemně informovat členskou schůzi.  
    
 
 
   XXXI. 
                                             Právní jednání za družstvo 
 
 Předseda družstva jedná jménem družstva ve všech právních jednáních a za 
družstvo podepisuje. Podepisuje se tak, že k otisku razítka nebo nadepsanému 
názvu firmy družstva připojí svůj podpis. 
 
  
   XXXII. 
                              Pracovní vztahy v družstvu 
 
1.  Vnitřní organizaci družstva a pracovní podmínky v družstvu upraví organizační 
     a pracovní řád, jehož vydání a změny jsou v působnosti předsedy družstva. 
 
2.  Pracovně právní vztahy se řídí zákoníkem práce a souvisejícími právními 
     předpisy. 
 
2.  Právní jednání v pracovních vztazích za družstvo je v plné působnosti 
     předsedy družstva, který je v prokuře může převést na prokuristu. 
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   XXXIII. 
                                                Zrušení a zánik družstva 
 
1.  Družstvo se zrušuje na základě usnesení členské schůze. 
         a) zrušením bez likvidace, sloučením, splynutím, rozdělením, přeměnou, 
         b) zrušením s likvidací. 
     Podmínky, postup a  právní vztahy z toho vyplývající upravuje zákon. 
 
2.  Rozhodnutím soudu za zákonem stanovených podmínek. 
 
3.  Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 
 
 
   XXXIV. 
                                         Přechodná a závěrečná ustanovení 
 
1.  Právní úprava těchto stanov byla přizpůsobena zákonu č. 90/2012 Sb.  
     o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ), 
     dle ust. § 777, odst. 2 cit. zákona o obchodních korporacích. 
 
2.  Dnem schválení těchto stanov členskou schůzi, pozbývají platnosti dosavadní 
     stanovy družstva ze dne 27. 3. 1998, s výjimkou čl. VII. odst. 2.  
 
3.  Další majetková účast členů ( další členský vklad ) na podnikání družstva se řídí 
     dosavadními právními předpisy a stanovami družstva  
 
4.  Právní vztahy neupravené v těchto stanovách se řídí příslušnými ustanoveními 
     zákona č. 90/212 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon  
     o obchodních korporacích ) a zákonem č. 89/21012 Sb. občanský zákoník. 
   
 
 
    Schváleno členskou schůzi dne …………………. 
                                                                                              
                                                                                             Člen ZDV Mrákotín 
                                                                                             DEKORA – Leasing, a. s. 
                                                                                             Ždírec na Doubravou,  
                                                                                             IČ : 648 29 367       
                                                                                             předseda představenstva  
                                                                                                    Milan Strouhal 
                                                                                                     
                                    
 
   
                 


