POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi Regionálního odbytového družstva,
IČ: 476 74 491,
se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel, PSČ 784 01,
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 280,
která se koná dne 08.01.2018 ve 12,00 hodin
v Litovli, Cholinská 19, PSČ 784 01 – administrativní budova MJM Litovel a.s.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zahájení členské schůze
volba orgánů členské schůze
podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. zákonu o obchodních korporacích jako celku a změna stanov
volba členů představenstva, volba členů kontrolní komise
schválení účetní závěrky za r. 2016
závěr

K 3. bodu programu:
dle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích se může družstvo změnou svých
stanov podřídit tomuto zákonu jako celku. Je navrhováno, aby členská schůze schválila toto podřízení a
schválila nové úplné znění stanov družstva.
S podklady k jednotlivým záležitostem programu se mohou členové družstva seznámit v
sídle Regionálního odbytového družstva, IČ: 476 74 491, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel, PSČ
784 01, administrativní budova MJM Litovel, a.s., v pracovní dny od 10,00 hodin do 12,00 hodin.
Přílohy: Návrh úplného znění Stanov Regionálního odbytového družstva, IČ: 476 74 491.
V Újezdě dne 11.12.2017

.................................................
předseda družstva
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova
zastoupené Ing. Svatoplukem Martinkem
předsedou představenstva

Příloha č. 1

Pozvánky na řádnou členskou schůzi
Regionálního odbytového družstva, IČ: 476 74 491, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel, PSČ
784 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 280,
která se koná dne 08.01.2018 ve 12,00 hodin
v Litovli, Cholinská 19, PSČ 784 01 – administrativní budova MJM Litovel a.s.
K bodu 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení:
„Regionální odbytové družstvo, IČ: 476 74 491, se sídlem Cholinská 1048/19, Litovel, PSČ 784 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 280, se dle ust. §
777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů,
podřizuje tomuto zákonu jako celku a s účinností ke dni zveřejnění zápisu této skutečnosti do obchodního
rejstříku, umožňující dálkový přístup do obchodního rejstříku dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob, se Stanovy družstva mění tak, že v úplném znění zní nově takto:

STANOVY
Regionálního odbytového družstva
IČ: 476 74 491
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
1. Regionální odbytové družstvo (dále jen „družstvo“), je českou právnickou osobou, jejíž právní
postavení se řídí platným právním řádem České republiky.
2. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory
svých členů nebo třetích osob a za účelem podnikání.
Článek 2
Název a sídlo družstva
1. Firma družstva zní: Regionální odbytové družstvo.
2. Sídlem družstva je: Cholinská 1048/19, Litovel, PSČ 784 01.
Článek 3
Předmět podnikání družstva
1. Předmětem podnikání družstva je:
- zemědělská výroba,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
ČÁST DRUHÁ
DRUŽSTEVNÍ PODÍL A VKLADY, ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Článek 3
Družstevní podíl
1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu.
2. Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje.
3. Rozdělení družstevního podílu se vylučuje.
Článek 4
Základní členský vklad

1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši 10 000,Kč (slovy deset tisíc korun českých).
Článek 5
Další členský vklad
1. Každý člen se na základním kapitálu družstva může podílet jedním nebo více dalšími členskými
vklady.
2. O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu musí být uzavřena mezi družstvem a členem
písemná smlouva, ve které musí být uvedena výše vkladu, způsob a lhůta splacení tohoto dalšího
členského vkladu. V případě, že je další členský vklad nepeněžitý, obsahuje smlouva údaje o věci,
která tvoří nepeněžitý vklad, její ocenění a způsob jejího ocenění. Není-li ve smlouvě o dalším
členském vkladu ujednáno jinak, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet
ani jinak vypořádávat.
3. Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje členská schůze.
Článek 6
Nepeněžitý vklad
1. Základní členský vklad a další členský vklad může být i nepeněžitý.
2. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle zvláštního právního předpisu
určený dohodou družstva a vkladatele.
3. Přijetí nepeněžitého vkladu schvaluje členská schůze.
4. Předmětem nepeněžitého vkladu může být také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo
poskytování služeb členem družstva.
Článek 7
Základní kapitál družstva
1. Souhrn všech členských vkladů, k jejichž splacení se členové zavázali, představuje základní kapitál
družstva.
ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ

1.
2.
3.
4.
5.

Článek 8
Vznik členství
Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Členství fyzických osob není podmíněno
pracovním poměrem k družstvu.
Uchazeč o členství družstvu je povinen doručit družstvu písemnou přihlášku obsahující firmu
družstva, jméno a bydliště nebo název a sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního
podílu.
O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo družstva.
Členství vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem
uvedeným v rozhodnutí představenstva o přijetí za člena.
Podmínkou vzniku členství je uhrazení základního členského vkladu.

Článek 9
Převod družstevního podílu
1. Se souhlasem představenstva družstva může člen družstva převést družstevní podíl na jiného člena
družstva. O vyslovení souhlasu žádá představenstvo člen, jehož úmyslem je převést družstevní podíl

na jiného člena družstva. Proti neudělení souhlasu představenstva s převodem družstevního podílu
se může člen odvolat k členské schůzi.
2. Se souhlasem představenstva může člen družstva převést na jiného člena družstva další členský vklad
nebo jeho část. O vyslovení souhlasu žádá představenstvo člen, jehož úmyslem je převést další
členský vklad nebo jeho část na jiného člena družstva.
3. Právní účinky převodu družstevního podílu nebo dalšího členského vkladu nebo jeho části nastávají
vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu nebo dalšího členského
vkladu nebo jeho části s vyznačeným souhlasem představenstva s převodem družstevního podílu
nebo dalšího členského vkladu nebo jeho části.
4. Převod družstevního podílu na osobu, která není členem družstva, se nepřipouští.
Článek 10
Zánik členství
1. Členství zaniká:
a) písemnou dohodou,
b) vystoupením člena,
c) vyloučením člena,
d) převodem družstevního podílu,
e) přechodem družstevního podílu,
f) smrtí fyzické osoby,
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,
h) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva,
i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,
j) 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 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,
k) zánikem družstva bez právního nástupce.
2. V případě skončení členství dle odst. 1 písm. a) zaniká členství ke dni sjednanému v písemné dohodě.
3. Vystoupit z družstva lze na základě písemné odhlášky člena doručené družstvu v 6 měsíční výpovědní
době, která počíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve
kterém byla písemná odhláška doručena družstvu. Písemná odhláška musí obsahovat alespoň firmu
družstva, jméno a bydliště nebo název a sídlo člena a vymezení jeho družstevního podílu. Písemná
odhláška nemusí obsahovat důvod vystoupení z družstva.
4. Dědic družstevního podílu se nestává členem družstva. Dědic družstevního podílu se může stát
členem družstva postupem dle Článku 8 Vznik členství. Dědic, který se nestal členem, má nárok na
vypořádací podíl za podmínek uvedených v Článku 11 Vypořádací podíl těchto stanov.
5. Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její členský podíl na jejího právního
nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo s přechodem
družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo.
Článek 11
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má člen, kterému zaniklo členství nárok na vypořádací podíl.
2. Výše vypořádacího podílu se určí poměrem splaceného členského vkladu člena, kterému v daném
účetním období zaniklo členství, násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu
splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství.
3. V případě zániku členství v družstvu vyloučením, má vyloučený člen nárok na vypořádací podíl ve
výši odpovídající částce základního členského vkladu, případně součtu základního členského vkladu
a dalších členských vkladu, pokud byly další členské vklady uhrazeny. Pokud takto určený vypořádací
podíl nedosahoval výše vypořádacího podílu určeného dle odst. 2 tohoto článku, má vyloučený člen
nárok na vypořádací podíl určený dle odst. 2 tohoto článku.

4. Pro určení výše vypořádacího podílu je rozhodný stav ke dni zániku členství člena, jehož vypořádací
podíl se určuje.
5. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích, nedohodnou-li se člen, jehož členství zaniklo, a družstvo
jinak.
6. Družstvo má povinnost uhradit dosavadnímu členu vypořádací podíl do pěti let od schválení účetní
závěrky za účetní období, ve kterém došlo k zániku členství. Při výplatě vypořádacího podílu započte
družstvo své splatné pohledávky vůči dosavadnímu členu družstva.
ČÁST TŘETÍ
ORGÁNY DRUŽSTVA
Článek 12
1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
2. Členem orgánu družstva může být pouze člen družstva. V případě fyzických osob může být členem
voleného orgánu družstva pouze osoba plně svéprávná.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Článek 13
Členská schůze
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
Členové družstva mají právo účastnit se členské schůze. Člen se účastní členské schůze osobně nebo
v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná. Nikdo nesmí být na
jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva.
Členská schůze je svolávána nejméně jedenkrát za rok.
Do působnosti členské schůze patří:
a) rozhodování o změně stanov, nedochází-li k ní na základě jiné právní skutečnosti,
b) volba a odvolání členů představenstva a kontrolní komise,
c) rozhodování o přiznání a výši odměny členů představenstva a kontrolní komise,
d) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní
účetní závěrky,
e) schválení smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích,
f) schválení poskytnutí finanční asistence,
g) rozhodování o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) schvalování jednání učiněných za družstvo do jeho vzniku,
i) rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
j) rozhodování o použití rezervního fondu,
k) rozhodování o vydání dluhopisů,
l) 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,
m) rozhodování o přeměně družstva,
n) schválení smlouvy o tichém společenství a její změnu a zrušení,
o) schválení smlouvy o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
p) rozhodování o zrušení družstva s likvidací,
q) volba a odvolání likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
r) schválení zprávy likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
s) další záležitosti, které svěřují do její působnosti zákon nebo stanovy
Rozhodování per rollam se nepřipouští.
O průběhu členské schůze pořídí ten, kdo členskou schůzi svolal, zápis, a to do 15 dní ode dne konání
členské schůze. Zápis podepisuje ten, kdo členskou schůzi svolal. Přílohou zápisu je listina
přítomných, pozvánka na členskou schůzi a podklady předkládané k jednotlivým bodům programu
členské schůze. Zápis z členské schůze se ukládá v sídle družstva a každý člen družstva má právo se

seznámit s jeho obsahem a žádat vydání kopie zápisu, která bude vyhotovena na náklady člena, který
o to požádal.
Svolávání členské schůze
7. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva.
8. Na žádost kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně 10% všech hlasů,
nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové
představenstva, likvidátor nebo kontrolní komise, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle zákona
nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. Nebyla-li členská
schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva tak, aby se konala do 30 dnů po
odeslání žádosti, může členskou schůzi svolat kontrolní komise nebo 10% členů družstva, kteří mají
nejméně 10% všech hlasů.
9. Svolavatel nejméně 15, slovy patnáct, dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na
členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na doručovací
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.
10. Pozvánka obsahuje alespoň:
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, pokud nejsou přiloženy k pozvánce,
11. 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.
12. Náhradní členskou schůzi svolává ten, kdo svolal původní členskou schůzi, která byla prohlášena za
neusnášeníschopnou.
13. Náhradní členská schůze se musí konat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se konala členská
schůze, která byla prohlášena za neusnášeníschopnou. Náhradní členská schůze je schopna se
usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného
programu řádné členské schůze, která nebyla usnášeníschopná, lze na náhradní členské schůzi
rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.
Rozhodování členské schůze
13. Členská schůze rozhoduje usnesením.
14. Každý člen družstva má při hlasování jeden hlas.
15. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů mající většinu všech
hlasů.
16. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li právní předpis nebo tyto
stanovy vyšší počet hlasů.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Článek 14
Představenstvo
Představenstvo je statutárním orgánem družstva, přísluší mu obchodní vedení družstva.
Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou právním předpisem nebo stanovami
vyhrazeny jinému orgánu družstva.
Představenstvo má tři členy. Funkční období členů představenstva družstva činí 5 let. Ze svých členů
volí představenstvo předsedu představenstva.
Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští
členské schůze.
Předseda představenstva zastupuje družstvo ve všech záležitostech samostatně. Za družstvo se
podepisuje tak, že k vyznačené či vytištěné firmě družstva připojí svůj podpis.
Představenstvo se schází dle potřeby.
Schůze představenstva svolává kterýkoliv člen představenstva. Průběh jednání představenstva řídí

předseda představenstva nebo člen, který schůzi představenstva svolal.
8. Při rozhodování představenstva má každý jeho člen jeden hlas. Představenstvo rozhoduje alespoň
dvěma hlasy svých členů.
9. O průběhu schůze představenstva pořídí ten, kdo jednání představenstva svolal, zápis, a to do 15 dní
ode dne konání schůze představenstva. Zápis podepisují ti členové představenstva, kteří se schůze
představenstva účastnili. Zápis ze schůze představenstva se ukládá v sídle družstva a každý člen
družstva má právo se seznámit s jeho obsahem a žádat vydání kopie zápisu, která bude vyhotovena
na náklady člena, který o to požádal.

Článek 15
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat
jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.
2. Kontrolní komise má 3 členy. Funkční období členů kontrolní komise činí 5 let. Ze svých členů volí
kontrolní komise předsedu kontrolní komise.
3. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva.
4. Kontrolní komise za svou činnost odpovídá členské schůzi, na ostatních orgánech družstva je
nezávislá.
5. Kontrolní činnost provádí kontrolní komise dle potřeby.
6. Zjištěné nedostatky sděluje kontrolní komise představenstvu družstva a dohlíží na zjednání nápravy.
7. Kontrolní komise se schází dle potřeby.
8. Schůze kontrolní komise svolává kterýkoliv člen kontrolní komise. Průběh jednání kontrolní komise
řídí předseda kontrolní komise nebo člen, který schůzi kontrolní komise svolal.
9. Při rozhodování kontrolní komise má každý její člen jeden hlas. Kontrolní komise rozhoduje alespoň
dvěma hlasy svých členů.
10. O průběhu jednání kontrolní komise pořídí ten, kdo jednání kontrolní komise svolal, zápis, a to do
15 dní ode dne konání jednání kontrolní komise. Zápis podepisují ti členové kontrolní komise, kteří
se jejího jednání účastnili. Zápis z jednání kontrolní komise se ukládá v sídle družstva a každý člen
družstva má právo se seznámit s jeho obsahem a žádat vydání kopie zápisu, která bude vyhotovena
na náklady člena, který o to požádal.
Článek 17
Nedělitelný fond
1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond. Družstvo může doplňovat nedělitelný fond z ročního čistého
přebytku. Prostředky nedělitelného fondu jsou volně k použití.
2. Prostředky uložené v nedělitelném fondu se používají k úhradě ztráty družstva nebo na pořízení
dodatečných investic.
3. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy s výjimkou stanovenou
právním předpisem.

1.
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3.
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Článek 18
Účetní závěrky, výroční zpráva o hospodaření, způsob použití zisku a úhrada případné ztráty
Účetním obdobím je kalendářní rok.
Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.
Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě
způsob úhrady ztrát.
Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztrát
k nahlédnutí.
Představenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daňového přiznání výroční zprávu o
hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou předkládá k projednání členské schůzi.
O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze na návrh představenstva při projednávání roční

účetní závěrky.
7. Nestačí-li k úhradě ztráty družstva vykázané roční účetní závěrkou prostředky družstva, může členská
schůze rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost
člena družstva nesmí přesáhnout výši jeho členských vkladů.
Článek 19
Zrušení a likvidace družstva
1. Družstvo se zrušuje:
a) usnesením členské schůze,
b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím insolvenčního
návrhu pro nedostatek majetku,
c) rozhodnutím soudu,
d) dnem zániku družstva v důsledku jeho přeměny,
2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva či jeho přeměně se osvědčuje notářským zápisem.
3. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, s výjimkou případů stanovených zákonem. Členská schůze
volí likvidátora, který je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho
rozdělení. Tento projedná členská schůze.
4. Podíl na likvidačním zůstatku se každému členovi určí dle poměru splaceného členského vkladu
člena, kterému v daném účetním období zaniklo členství, násobeného počtem ukončených roků jeho
členství k souhrnu splacených členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich
členství.
5. Likvidační zůstatek může být rozdělen až po uplynutí lhůty pro podání návrhu na rozdělení
likvidačního zůstatku soudem.
Článek 20
Přeměna družstva
1. Družstvo se může přeměnit na akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným za
podmínek a způsobem stanoveným zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev.
2. O přeměně družstva rozhoduje členská schůze hlasováním dle zásad uvedených ust. v § 646 a § 650
zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích.
Článek 21
Právní poměry společnosti
Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích) jako celku.“

