STANOVY

DRUŽSTVA

Odbytové družstvo LITOZEL
Čl. I.
Firma a sídlo družstva
1. Družstvo přijalo obchodní firmu: Odbytové družstvo LITOZEL. --------------------------2. Sídlem družstva je: Masarykova 190, PSČ 411 56 Bohušovice nad Ohří. -----------------3. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických a právnických osob, založeným za
účelem podnikání. Nejmenším počtem tohoto družstva je 5 členů. -------------------------------4. Družstvo je právnickou osobou, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým
majetkem. --------------------------------------------------------------------------------------------------5. Členové neručí za závazky družstva. -------------------------------------------------------------------6. Družstvo bylo založeno z podnětu producentů.
Čl. II.
Účel činnosti a podnikání družstva
1. Družstvo má za úkol podporovat produkci svých členů prostřednictvím společného obchodního a
dalšího podnikání, které je zaměřeno na: --------------------------------------------------------------a) Společnou organizaci odbytu produkce. Za produkci se považuje veškerá obchodovatelná
produkce zeleniny, zeleniny určené k průmyslovému zpracování a ostatní produkce. Za
ostatní produkci se považuje produkce brambor. -----------------------------------------------b) Kvalitativní zlepšování produkce a přizpůsobení nabídky požadavkům trhu, ----------------c) Podporu koncentrace nabídky produkce, ---------------------------------------------------------d) Společný prodej produkce členů i přikoupených výrobků za co nejvýhodnější cenu, -----e) Provozování společných zařízení ke skladování a úpravě produkce a výrobků z nich, ----f) Zajištění pěstebního, ekonomického a dalšího poradenství, -----------------------------------g) Zajištění dopravy produkce pro pěstitele a obchod, --------------------------------------------h) Marketingovou činnost pro orgány a členy družstva, jakož i podporu všeobecného
zprůhlednění trhu, -------------------------------------------------------------------------------------i)

Zavedení ochranné známky zboží (= loga) a provádění opatření v rozsahu tržní komunikace
(v reklamě, podpoře odbytu, práci s veřejností), -------------------------------------------------
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j) Účast ve společenstvech a svazech, pokud tyto samy realizují vůči členům hospodářsky
podpůrné cíle, -----------------------------------------------------------------------------------------k) Organizování společné investiční strategie členů družstva. Za tímto účelem může družstvo
vypracovat operační programy financování z příslušných fondů, vytvořených a získaných
z členských příspěvků, příspěvků státu, či jiných finančních zdrojů, -------------------------l)

Zakládání buď vlastních nebo s účastí jiných organizací systémů a mechanizmů pro prodej a
stahování produkce z trhu, ---------------------------------------------------------------------------

m) Podávání návrhů orgánům veřejné správy a účastnění se tvorby programů v oblasti zelinářské
výroby, --------------------------------------------------------------------------------------------------n) Podporu používání pěstitelských postupů, produkčních technologií a úkonů a postupů
nakládání s odpady šetrných k životnímu prostředí, zejména za účelem ochrany kvality vod,
půdy a krajiny nebo podpory biologické rozmanitosti, ------------------------------------------o) Zajišťování, aby produkce byla plánována a přizpůsobena poptávce, zejména pokud jde o
jakost a množství, -------------------------------------------------------------------------------------p) Snižování nákladů na produkci a stabilizování cen členů družstva. ---------------------------2. Podnikání družstva spočívá v:----------------------------------------------------------------------------a) poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, ---------------------------------------------b) výroba potravinářských výrobků, -------------------------------------------------------------------c) zprostředkování obchodu,----------------------------------------------------------------------------d) velkoobchod, -------------------------------------------------------------------------------------------e) pronájem a půjčování věcí movitých, --------------------------------------------------------------f) činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví,---------------------------------podle klasifikace v živnostenském rejstříku: ------------------------------------------------------------------------a) Kovářství, podkovářství, ---------------------------------------------------------------------b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -Čl. III.
Obchodní majetek družstva
1. Obchodní majetek družstva tvoří věci a majetková práva, jichž družstvo za svého trvání nabylo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Obchodní majetek družstva se vytváří vklady členů do družstva v rozsahu a podle pravidel, které
určují tyto stanovy, event. usnesení členské schůze, z výsledků činnosti družstva, popřípadě
z dalších zdrojů. -------------------------------------------------------------------------------------------3. Základní členský vklad členů do družstva je 25 000,- Kč, (dvacet pět tisíc korun českých). Zápisné
zakládajících členů družstva činí 5.000,-Kč (pět tisíc korun českých). Pro v budoucnu přistoupivší
členy stanovuje výši zápisného členská schůze, a to vždy pro každý následující rok po vzniku
družstva. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Čl. IV.
Vznik a zánik členství
1. Členy družstva mohou být právnické i fyzické osoby, které produkují zeleninu, či brambory, a
které uhradily zápisné s členským vkladem. ----------------------------------------------------------2. Součástí členství není pracovní vztah k družstvu. ----------------------------------------------------3. Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu, vyplývajících z těchto stanov nebo ze zákona,
členství vzniká: --------------------------------------------------------------------------------------------a) u zakládajících členů dnem vzniku družstva, ------------------------------------------------b) za trvání družstva na základě písemné členské přihlášky dnem rozhodnutí členské schůze
o přijetí za člena, ---------------------------------------------------------------------------------c) převodem členství za podmínek uvedených v těchto stanovách, -----------------------d) jiným způsobem stanoveným zákonem. -----------------------------------------------------Před vznikem členství musí být uchazeč seznámen se stanovami družstva. Po přijetí za člena
je družstvo povinno mu vydat doklad o přijetí za člena družstva. ----------------------------4. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva či jinou fyzickou nebo
právnickou osobu, která splňuje podmínky členství, dohodou. Žádost o souhlas s dohodou o
převodu členských práv a povinností předkládá člen družstva - převodce ke schválení
představenstvu družstva. Ke schválení dohody o převodu členských práv a povinností je potřebný
souhlas dvoutřetinové většiny hlasů všech členů představenstva, každý ze členů představenstva
má jeden hlas. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může člen družstva - převodce
odvolat k členské schůzi, ta s konečnou platností rozhodne o schválení dohody o převodu
členských práv a povinností. Ke schválení dohody o převodu členských práv a povinností je třeba
dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na členské schůzi. --------------------------------5. Členství v družstvu, vzniklém sloučením, splynutím nebo rozdělením vzniká zápisem právního
nástupce družstva do obchodního rejstříku. K převodu členství na nástupnické družstvo nedojde,
jestliže člen do 1 (jednoho) týdne od přijetí usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo
rozdělení družstva písemně doporučeným dopisem nebo osobně proti potvrzení oznámí
představenstvu, že z družstva vystupuje. Členství zaniká ke dni, kdy mělo dojít k převodu
členských práv a povinností na nástupnické družstvo. ----------------------------------------------6. Způsoby zániku členství v družstvu: -------------------------------------------------------------------a) písemnou dohodou, -----------------------------------------------------------------------------------b) vystoupením, -------------------------------------------------------------------------------------------c) vyloučením, --------------------------------------------------------------------------------------------d) prohlášením konkursu na majetek člena, ---------------------------------------------------------e) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, -----------------------------f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, ----g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení
o nařízení exekuce, -----------------------------------------------------------------------------------h) zánikem družstva, ------------------------------------------------------------------------------------i)

členství fyzické osoby dále zaniká její smrtí, -----------------------------------------------------Strana 3 (celkem 13)

j) členství právnické osoby dále zaniká v souladu s platnými právními předpisy, tedy konkrétně:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vstupem do likvidace, -------------------------------------------------------------------

-

prohlášením konkursu, ------------------------------------------------------------------

-

jejím zánikem, ----------------------------------------------------------------------------

má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních členských
práv a povinností svého předchůdce. --------------------------------------------------------------7. Písemnou dohodou končí členství dnem, který je v ní uveden. Dohodu uzavírá se členem
představenstvo družstva. --------------------------------------------------------------------------------8. Výpovědní doba pro vystoupení člena z družstva činí 6 3 (šest tři) měsíců měsíce a začíná běžet
první den kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení družstvu. -9. K vyloučení člena může dojít, když přes opakované písemné napomenutí porušil své členské
povinnosti, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo
jeho členovi. O vyloučení rozhoduje členská schůze. Vyloučením zaniká členství v den, kdy bylo
členovi doručeno usnesení členské schůze o jeho vyloučení, pokud člen nevyužije opravného
prostředku proti tomuto usnesení. ---------------------------------------------------------------------10. Členství ve slučovaném nebo v rozdělovaném družstvu zaniká dnem výmazu družstva
z obchodního rejstříku. -----------------------------------------------------------------------------------11. Členství zaniká převodem členských práv ke dni schválení převodu členskou schůzí. ----------12. Minimální doba členství člena družstva je 1 (jeden) rok. V případě, že družstvo zřídilo operační
fond, nesmí žádný člen vypovědět svoje závazky k družstvu v rámci operačního programu, pokud
tento program dosud běží, pokud k tomu nedá členská schůze družstva souhlas. -------------13. Po zániku členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na vypořádací podíl v penězích, který
je splatný po uplynutí 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne zániku členství a to následujícím
způsobem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- do 12 (dvanácti) měsíců ode dne zániku členství nejméně 30% výše vypořádacího
podílu, ------------------------------------------------------------------------------------------- do 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne zániku členství doplatek do 100% výše
vypořádacího podílu. -------------------------------------------------------------------------14. Proti nároku bývalého člena družstva na vyplacení vypořádacího podílu je družstvo oprávněno
si započítat své pohledávky, které vůči bývalému členu má k okamžiku splatnosti vypořádacího podílu
či jeho části dle odst. 13 tohoto článku. -------------------------------------------------------------------Čl. V.
Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům
1. Člen má tato práva: -----------------------------------------------------------------------------------a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva, -----------------------------------------------b) volit a být volen do orgánů družstva, -------------------------------------------------------------c) vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, ----d) získávat výnosy z prodeje zboží, jím dodaného družstvu, a podílet se na zisku družstva podle
pravidel určených stanovami a členskou schůzí družstva, ------------------------------------Strana 4 (celkem 13)

e) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje podle stanov družstva a usnesení členské
schůze, ------------------------------------------------------------------------------------------------f) při zániku členství v družstvu na vyplacení vypořádacího podílu, ---------------------------g) účastnit se členských schůzí družstva, -----------------------------------------------------------h) podávat návrhy na program členské schůze. K tomu je zapotřebí podpisů nejméně pětiny
členů, --------------------------------------------------------------------------------------------------i)

včas před projednáváním účetní uzávěrky členskou schůzí, požadovat na své náklady opis
účetní uzávěrky, majetkové rozvahy a zprávy kontrolní komise. ------------------------------

2. Člen má tyto povinnosti: ----------------------------------------------------------------------------a) dodržovat stanovy družstva, plnit usnesení členské schůze a usnesení představenstva
družstva, ----------------------------------------------------------------------------------------------b) podílet se na činnosti družstva ve formách a za podmínek určených stanovami družstva,
usnesením členské schůze, usneseními a pokyny představenstva a vnitřními organizačními
předpisy družstva, -----------------------------------------------------------------------------------c) aktivně a iniciativně se podílet na plnění úkolů družstva a na jeho rozvoji, ----------------d) neprodleně sdělit družstvu změny adresy, změnu právní formy, jakož i změnu vlastnických
nebo spoluvlastnických poměrů, ------------------------------------------------------------------e) důvěrně uchovávat nabídkové podklady, ceny a podmínky, oběžníky a jiné informace
družstva vůči jiným osobám nečlenům družstva, -----------------------------------------------f) umožnit kontrolu dodržování pravidel, smluv a jiných ujednání osobami stanoveným
družstvem, poskytnout k tomu účelu potřebné informace a povolit prohlídky, ------------g) Prodat prostřednictvím družstva veškerou svou produkci, výjimky z tohoto ustanovení jsou
stanoveny Obchodními pravidly Odbytového družstva. ----------------------------------------h) Člen družstva nesmí být přímo ani nepřímo členem žádné jiné organizace producentů
zabývající se stejnou nebo podobnou činností k činnosti Odbytového družstva Litozel. --i)

Uplatňovat pravidla přijatá družstvem a vztahující se k podávání zpráv o produkci, k produkci
samotné a k jejímu uvádění na trh a týkající se ochrany životního prostředí. ---------------

j) Poskytovat údaje požadované družstvem ke statistickým účelům, zejména pokud jde o
pěstitelské plochy, vyprodukovaná množství, výnosy a přímé prodeje. ---------------------k) Postupy stanovení, přijetí a změny pravidel dle písmen i) a j) jsou stanoveny Obchodními
pravidly družstva. -------------------------------------------------------------------------------------l)

Platit finanční příspěvky stanovené Obchodními pravidly odbytového družstva o zřízení a
doplňování operačního fondu, pokud takový fond bude odbytovým družstvem zřízen. ----

3. Při porušení členských povinností může představenstvo udělit členovi písemné napomenutí a
v závažnějších případech písemné veřejné napomenutí, případně finanční sankce stanovené
Obchodními pravidly Odbytového družstva. Za závažné porušení členských povinností se
zejména považuje neplacení finančních příspěvků a přímý prodej jiným odběratelům než je
Odbytové družstvo, kromě výjimek uvedených v Obchodních pravidlech Odbytového
družstva. Proti těmto opatřením se může člen odvolat k členské schůzi, která rozhodne
s konečnou platností. ----------------------------------------------------------------------------------
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4. Práva a povinnosti družstva k členům odpovídají právům a povinnostem členů k družstvu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. VI.
Majetková účast na činnosti družstva
1. Členové se majetkově účastní na činnosti družstva členskými vklady. Podmínkou členství je
splacení základního členského vkladu. -----------------------------------------------------------------2. Základní členský vklad se zakládající členové zavazují splatit v souladu s platnými právními
předpisy. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Později vstupující členové jsou povinni splatit základní členský vklad, případně další členský vklad
dle rozhodnutí členské schůze a zápisné na účet družstva do 10 (deseti) dnů ode dne, kdy jim
bude doručeno rozhodnutí členské schůze o jejich přijetí za člena družstva. -------------------V případě, že ve stanovené lhůtě nebude základní členský vklad, případně další členský vklad dle
rozhodnutí členské schůze, splacen, pozbývá rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena družstva
platnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Člen se může majetkově účastnit na činnosti družstva též ve formě dalšího členského vkladu.
Přijetí dalšího členského vkladu člena schvaluje členská schůze. ---------------------------------4. Majetková účast na činnosti družstva je možná v peněžní i nepeněžní formě. K přijetí
nepeněžitého vkladu je třeba souhlasu představenstva družstva, které jej může dát v případě,
že nepeněžitý vklad v nabízené konkrétní podobě družstvo potřebuje pro svou činnost.
Nepeněžitý vklad musí být znalecky oceněn způsobem stanoveným zákonem. -----------------5. Při zániku členství za trvání družstva má bývalý člen nárok na vypořádací podíl. --------------6. Vypořádací podíl se určí poměrem splněné vkladové povinnosti člena, kterému v daném účetním
období zaniklo členství, k členskému vkladu vůči souhrnu splněných vkladových povinností všech
členů k členským vkladům k poslednímu dni tohoto účetního období. Při výpočtu a výplatě
vypořádacího podílu se postupuje podle § 623 a násl. zákona o obchodních korporacích. Pro
určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za
rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž
je v nedělitelném fondu popř. v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům
členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. --8. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Složil-li člen svůj členský vklad zcela nebo z části
v nepeněžité podobě, např. převodem vlastnického práva k nemovitosti, a žádá-li vypořádání
jejím vrácením, je družstvo povinno mu vyhovět, schválí-li to členská schůze dvoutřetinovou
většinou hlasů přítomných členů. Přitom se vychází z ceny věci, která je evidována v majetku
družstva v době zániku členství dotčeného člena v družstvu. Rozdíly ve výši vypořádacího podílu
a ceně vrácené věci si družstvo a bývalý člen vzájemně vypořádají. ------------------------------9. Členské vklady vložené v nepeněžité podobě družstvo v rámci vypořádání členům nevrací ani na
jejich žádost v této podobě tehdy, jestliže jejich účel byl zásadně změněn a uvedení do původní
podoby by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady. --------------------------------------------------Čl. VII.
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Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou: -----------------------------------------------------------------------------------a) členská schůze, ----------------------------------------------------------------------------------------b) představenstvo, ----------------------------------------------------------------------------------------c) kontrolní komise. --------------------------------------------------------------------------------------2. Orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány, a je na
nich přítomna nejméně nadpoloviční většina jejich členů. -----------------------------------------3. Pokud není zákonem nebo těmito stanovami stanoveno jinak, pro přijetí usnesení členské schůze
je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Pro přijetí usnesení volených
orgánů družstva je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů orgánu (každý člen
má jeden hlas). -------------------------------------------------------------------------------------------4. Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci právnických
osob, které jsou členy družstva. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit
fyzickou osobu jednat za ni v orgánu družstva. -----------------------------------------------------5. Funkční období členů volených orgánů družstva je tříleté čtyřleté. Člen orgánu družstva může
být volen znovu na další funkční období. První funkční období po založení družstva je dvouleté.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy volených orgánů družstva, mají stejnou
odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti
ručí právnická osoba, která je zmocnila. -------------------------------------------------------------7. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. ----------8. Člen orgánu družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen
oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán,
který ho zvolil. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté,
kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do 3 (tří) měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se
odstoupení pokládá za projednané. -------------------------------------------------------------------9. Na místo odstoupivšího člena orgánu družstva nastupuje dnem účinnosti odstoupení náhradník
podle stanoveného pořadí. Není-li náhradník zvolen, může představenstvo, jehož počet členů
neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. Náhradní člen má práva
a povinnosti řádného člena. To platí i v případě, že členství v orgánu zanikne smrtí. --------10. O jednání a přijatých usneseních orgánů družstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel
s předsedajícím jednání orgánu družstva. Zápis z členské schůze podepisují navíc dva
ověřovatelé zápisu, zvolení členskou schůzí. ---------------------------------------------------------Čl. VIII.
Členská schůze
1. Členská schůze jako nejvyšší orgán družstva se schází nejméně jednou za rok. Členská schůze,
na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců po
skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena. Svolavatel uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na
adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.
Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské
schůze.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Strana 7 (celkem 13)

2. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak,
by se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná.
Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání a
s označením, že se jedná o náhradní členskou schůzi. Pozvánka musí být odeslána, za dodržení
shora uvedených zásad, do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská
schůze, nejpozději však 15 (patnácti) dnů před konáním náhradní členské schůze. Náhradní
členská schůze je schopna se usnášet při účasti minimálně 20 % všech členů. ----------------3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou členskou schůzi na písemnou žádost nejméně
jedné třetiny všech členů nebo kontrolní komise. Žádost musí obsahovat kromě obecných
náležitostí i navrhovaný pořad jednání a písemné podklady k navrženým bodům pořadu jednání.
Pozvánka na tuto členskou schůzi musí být zveřejněna a odeslána do 14 (čtrnácti) dnů od
doručení takové žádosti. ---------------------------------------------------------------------------------4. Je-li představenstvo v prodlení se svoláním řádné členské schůze, je povinna svolat členskou
schůzi kontrolní komise. Nesvolá-li představenstvo mimořádnou členskou schůzi ve stanovené
lhůtě po obdržení žádosti, uvedené v předchozím odstavci, je osoba písemně pověřená osobami
nebo orgánem, který požadoval svolání mimořádné členské schůze, oprávněna svolat
mimořádnou členskou schůzi sama. Členové představenstva jsou v tomto případě povinni
společně a nerozdílně vydat takto oprávněné osobě seznam členů družstva.
5. Členská schůze --------------------------------------------------------------------------------------------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, ledaže jiný
právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci
družstva, ------------------------------------------------------------------------------------------------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 podle § 59 zákona o obchodních korporacích, ----f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, --------------------------------------------------------g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, --------------------------h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, --------------------------------------i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, ----------------------------------------------j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, --------------------------------------------------------------k) rozhoduje o použití rezervního fondu, ----------------------------------------------------------l) rozhoduje o vydání dluhopisů, --------------------------------------------------------------------m) 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, ------------------------------------------------------------------n) rozhoduje o přeměně družstva, -----------------------------------------------------------------o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,---------------------------
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p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li stanovy, že
ji členská schůze neschvaluje,-----------------------------------------------------------------------q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, -------------------------------------------------------r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, -------------------------------------s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, --------------------------t) schvaluje obchodní pravidla družstva, ----------------------------------------------------------u) rozhoduje o rozvoji družstva, návrhu Operačního programu, jeho změnách a financování
provozního fondu družstva
v)u) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 6. Jednání členské schůze řídí předseda představenstva nebo člen představenstva, pověřený
členskou schůzí. --------------------------------------------------------------------------------------------7. Hlasování členské schůze ---------------------------------------------------------------------------------7.1. Při hlasování na členské schůzi je počet hlasů každého člena dán podílem, jakým se v
předchozím kalendářním roce podílel na finančním obratu družstva, přičemž má každý člen
1 hlas a další hlasy takto: ---------------------------------------------------------------------------a) do 2 000 000 Kč

1 hlas, -------------------------------------------------------

2 000 001 - 5 000 000 Kč

2 hlasy, ------------------------------------------------------

5 000 001 - 10 000 000 Kč

3 hlasy, ------------------------------------------------------

nad 10 000 000 Kč

4 hlasy, ------------------------------------------------------

b) maximální počet hlasů člena je pět, přičemž hlasovací právo jednoho člena nesmí
překročit 20 30% podíl z celkových hlasů hlasovacích práv všech členů družstva. ----7.2. Každý člen má 1 hlas, rozhoduje-li členská schůze o -------------------------------------------a)

schválení poskytnutí finanční asistence, ------------------------------------------------------

b)

uhrazovací povinnosti, ---------------------------------------------------------------------------

c)

zrušení družstva s likvidací, ---------------------------------------------------------------------

d)

přeměně družstva, -------------------------------------------------------------------------------

e)

vydání dluhopisů.---------------------------------------------------------------------------------

f) schválení Operačního programu družstva, jeho změn a doplňování provozního fondu
8. K platnosti usnesení řádné členské schůze je nutné její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční
většiny jejích členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů. Kumulativní existence podmínek
platnosti usnesení členské schůze, uvedených výše v tomto odstavci, není nutná v případě
platnosti usnášení se náhradní členské schůze. ------------------------------------------------------Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v bodu 7.2 ,
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a
usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. -------------------------Člen může zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi
zastupovala. Zmocnění musí mít písemnou formu s úředním ověřením podpisu. -------------9. Připouští se rozhodování per rollam podle § 652 a následujících zákona o obchodních korporacích
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10. Členská schůze na základě návrhu představenstva rozhoduje o odměnách představenstva a
kontrolní komise družstva. -------------------------------------------------------------------------------Čl. IX.
Představenstvo družstva
1. Představenstvo řídí činnost družstva v souladu s usneseními členské schůze a rozhoduje o všech
záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. -------------2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek předseda
nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná
forma, je třeba podpisu předsedy a jednoho člena představenstva, nebo místopředsedy a
jednoho člena představenstva. -------------------------------------------------------------------------3. Představenstvo v počtu 5 členů, volí členská schůze. Předsedu a místopředsedu volí na svém
prvním zasedání členové představenstva. ------------------------------------------------------------4. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva. ------------------------------------------------5. Představenstvo hlasuje veřejně. Na tajném hlasování se může představenstvo v jednotlivých
případech usnést. ----------------------------------------------------------------------------------------6. Usnesení lze přijmout výjimečně také formou "per rollam" písemným nebo telefaxovým dotazem
či elektronickou poštou, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové
představenstva. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání zapsáno do zápisu o
tomto zasedání. -------------------------------------------------------------------------------------------7. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Jeho zasedání se musí
konat též do 10 (deseti) dnů po obdržení žádosti kontrolní komise o jeho svolání proto, že
představenstvo na její výzvu neodstranilo vytknuté nedostatky v požadované lhůtě. --------8. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. ------------------------------------------------------------9. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči
členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného
člena. Konečné rozhodnutí o nároku z odpovědnosti členů orgánu družstva náleží členské schůzi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Členem představenstva může být pouze osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k
právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní
skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
11. Všichni členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného
hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo způsobit družstvu škodu. Je-li sporu o tom, zda člen představenstva
jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tomto dotyčný člen představenstva.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. X.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti jeho
členů. Je nezávislým orgánem družstva, který odpovídá pouze jeho členské schůzi. Na zjištěné
nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy ve stanovené lhůtě. ----
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2. Kontrolní komise hlasuje veřejně. Na tajném hlasování se může kontrolní komise v jednotlivých
případech usnést. -----------------------------------------------------------------------------------------3. Usnesení lze přijmout výjimečně také formou "per rollam" písemným nebo telefaxovým dotazem
či elektronickou poštou, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové
kontrolní komise. Usnesení "per rollam" musí být na nejbližším zasedání zapsáno do zápisu o
tomto zasedání. -------------------------------------------------------------------------------------------4. Kontrolní komisi volí členská schůze v počtu 3 členů. Kontrolní komise volí ze svých členů
předsedu a místopředsedu. -----------------------------------------------------------------------------5. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.-------------------------6. Předseda kontrolní komise nebo jím zmocněný člen kontrolní komise mají právo být přítomni na
jednání představenstva. Představenstvo nemůže odmítnout účast zástupce kontrolní komise na
svém jednání ani jej z projednávání některých otázek vyloučit. -----------------------------------Předseda kontrolní komise musí být o konání představenstva informován stejným způsobem a
ve stejném termínu jako členové představenstva. ---------------------------------------------------7. Pro všechny členy kontrolní komise platí obdobně ustanovení článku IX. odst. 10, 11 těchto
stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Čl. XI.
Ředitel družstva
1. Běžnou činnost družstva řídí ředitel jmenovaný a odvolávaný představenstvem družstva. ---2. Řízení běžné činnosti družstva musí být v souladu s vnitrodružstevními předpisy a směřovat
k naplnění usnesení členské schůze a představenstva družstva. ----------------------------------3. Za svou činnost odpovídá ředitel představenstvu družstva. ----------------------------------------4. Pracovně-právní vztahy ředitele a dalších zaměstnanců se řídí zákoníkem práce. -------------Čl. XII.
Zákaz konkurenční činnosti
1. Členové představenstva, kontrolní komise a ředitel nesmějí být podnikateli ani členy statutárních
orgánů a dozorčích orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti. ------2. Porušením zákazu konkurence není členství ve statutárních a dozorčích orgánech právnických
osob, na jejichž podnikání se účastní družstvo nebo tyto osoby se účastní na podnikání družstva,
anebo u kterých je účast zástupce družstva v zájmu podnikatelských aktivit družstva. Za porušení
zákazu se nepovažuje rovněž provozování soukromého podnikání v převažujícím předmětu
činnosti zemědělská prvovýroba. -----------------------------------------------------------------------3. Členství v orgánech a podnikatelskou činnost uvedenou v předchozích odstavcích musí členové
orgánů družstva oznámit členské schůzi a ta je musí schválit. ------------------------------------Čl. XIII.
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Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou
navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, případně úhrady ztráty. -------------2. Představenstvo zabezpečí za každý rok vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která
obsahuje přehled činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání. Výroční zprávu
předkládá představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. -----Čl. XIV.
Způsob použití zisku a úhrady ztráty družstva
1. O způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty rozhoduje členská schůze. ------------------2. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání řádné
účetní závěrky. --------------------------------------------------------------------------------------------3. Zisk či ztráta za každý hospodářský rok se rozpočítává na jednotlivé členy družstva podle poměru
marží, odvedených družstvu členem v daném hospodářském roce, k souhrnu marží, které
v daném hospodářském roce odvedli družstvu všichni členové (dále jen „podíl člena na výsledku
hospodaření družstva“). Členská schůze se usnáší na podílu zisku, který se členům rozdělí.
Nerozdělená část zisku nebo ztráta, připadající na jednotlivé členy, která přímo ovlivní zvýšení či
snížení vlastního kapitálu družstva, zvýší nebo sníží členský podíl (viz odst. 4 tohoto článku)
každého člena na majetku družstva. Sazby a odvody marží stanoví Obchodní pravidla družstva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Za trvání členství je členský podíl člena družstva na majetku družstva (majetková účast člena)
složen základního členského vkladu, dalšího členského vkladu a z podílu člena na výsledku
hospodaření družstva za daný hospodářský rok. Po schválení řádné účetní závěrky se členský
podíl každoročně upravuje o podíl člena připadající na výsledek hospodaření družstva za
předchozí hospodářský rok, jehož se schválená účetní závěrka týká. Členský podíl je základem
pro výpočet vypořádacího podílu člena (viz. čl. VI. odst. 6 těchto stanov). -----------------------

5. Nestačí-li k úhradě ztráty družstva, vykázané v řádné účetní závěrce, prostředky nedělitelného
fondu, může členská schůze určit, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty. Uhrazovací
povinnost člena je omezena 5 % tržeb člena z dodané zeleniny a brambor družstvu v roce, ve
kterém ztráta vznikla, avšak nesmí přesáhnout trojnásobek členského vkladu. ----------------Čl. XV.
Tvorba a použití fondů družstva
Družstvo může zřizovat provozní fond, který bude využíván pouze k financování schváleného
Operačního programu, dále také i zajišťovací fondy a další fondy na základě rozhodnutí členské
schůze. O jejich použití rozhoduje představenstvo. -------------------------------------------------------Čl. XVI.
Zrušení a likvidace družstva
1. Družstvo se zrušuje: -------------------------------------------------------------------------------------a) usnesením členské schůze, -------------------------------------------------------------------------
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b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, zrušením konkursu z důvodu, že
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, --------------------------------------------------c) rozhodnutím soudu. --------------------------------------------------------------------------------2. O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. -----------------------3. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Členská schůze jmenuje likvidátory, kteří jsou povinni
vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozdělení. Tento projedná
členská schůze. -------------------------------------------------------------------------------------------4. Likvidační zůstatek se rozdělí takto: --------------------------------------------------------------------

členům se vyplatí splacená část jejich členského vkladu, -------------------------

-

zbytek likvidačního zůstatku se rozděl í mezi členy v poměru výše jejich
spočítaných vypořádacích podílů, -----------------------------------------------------

-

na vrácení nepeněžních vkladů se použije přiměřeně ustanovení platné pro jejich
navrácení v případě ukončení členství v družstvu. ---------------------------------

5. Likvidační zůstatek může být rozdělen až po uplynutí lhůty 3 (tří) měsíců pro odvolání k soudu,
případně až po pravomocném rozhodnutí soudu. ---------------------------------------------------6. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -------------------------------------------------Čl. XVII.
Změna právní formy
1.

Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost za podmínek stanovených zákonem
č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. ------------------------------

2.

O změně právní formy družstva rozhoduje členská schůze družstva hlasováním dle zásad
uvedených v těchto stanovách v ust. odst. 7.2 článku VIII. těchto stanov. --------------------Čl. XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Stanovy družstva obdrží každý člen družstva. --------------------------------------------------------2. Stanovy jsou rovněž uloženy v sídle družstva. Na požádání bude do nich umožněno nahlédnutí
každému členu družstva a uchazeči o členství v družstvu. -----------------------------------------3. Družstvo se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o
obchodních korporacích jako celku. Ve všech záležitostech těmito stanovami výslovně
neupravených, se právní vztahy řídí ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů,
zejména pak zákona o obchodních korporacích v platném znění. ---------------------------------4. Ostatní provozní záležitosti družstva a prováděcí předpisy Stanov jsou upraveny Obchodními
pravidly Odbytového družstva Litozel. -------------------------------------------------------------------
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