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Čl. 1 – Obchodní firma 

Dřevozpracující družstvo 

 

Čl. 2 – Sídlo družstva 

Hradec Králové 

 

Čl. 3 – Předmět podnikání 

Předmětem podnikání je: 

1. truhlářství, podlahářství, 

2. provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

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

činnosti:  

a. poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, 

b.  chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), 

c. zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, 

d. vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,  

e. velkoobchod a maloobchod, 

f. příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, 

g. služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,  

h. provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. 

 

Čl. 4 – Vznik a zánik členství 

1. O přijetí nového člena družstva rozhoduje na základě jeho přihlášky členská schůze družstva.  

Pro přijetí nového člena družstva musí na členské schůzi hlasovat nadpoloviční většina všech 

členů družstva. 

Přihláška musí mít písemnou formu. Stejnou formu musí mít i zápis z jednání členské schůze, 

na které bylo rozhodováno o přijetí nového člena. 

2. Členství v družstvu zaniká: 

2.1. písemnou dohodou, 

2.2. vystoupením člena, 
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2.3. vyloučením člena, 

2.4. převodem družstevního podílu, 

2.5. přechodem družstevního podílu, 

2.6. smrtí člena družstva, 

2.7. zánikem právnické osoby, která byla členem družstva, 

2.8. prohlášením konkursu na majetek člena, 

2.9. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, 

2.10. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí 

nebo na základě dalších důvodů uvedených v § 610 písm. j) zákona o obchodních 

korporacích (dále jen „ZOK“), 

2.11. zánikem družstva bez právního nástupce. 

3. Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 2 měsíce od doručení oznámení o vystoupení. 

4. Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské 

povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo byl-li pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo členu družstva. 

5. Vyloučení musí předcházet písemná výstraha v souladu s § 615 ZOK, o které rozhoduje 

členská schůze. V souladu s § 616 ZOK výstrahy není třeba, jestliže naplnění důvodů pro 

vyloučení mělo následky, které nelze odstranit. 

6. O vyloučení člena z družstva rozhoduje členská schůze. 

7. Proti rozhodnutí o vyloučení může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne 

doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 

8. K přechodu družstevního podílu a vzniku členství právního nástupce bývalého člena se 

vyžaduje souhlas členské schůze družstva. 

9. Dědic družstevního podílu nebo právní nástupce právnické osoby, která byla členem a která 

zanikla, může požádat družstvo o členství ve lhůtě 1 měsíc ode dne právní moci soudního 

rozhodnutí o nabytí dědictví či 1 měsíc od zániku právnické osoby, která byla členem. 

Nepožádá-li právní nástupce bývalého člena o členství, k přechodu družstevního podílu 

nedojde. 

10. Dědic i právní nástupce právnické osoby, která zanikla, nestanou-li se členem, mají nárok na 

vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. 

11. Družstvo vede seznam členů, do kterého se zapisují: 

11.1. jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, 
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11.2. den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu, 

11.3. výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu, 

11.4. emailová adresa, kterou člen musí družstvu písemně oznámit a která bude družstvem 

využívána pro zasílání pozvánek na členskou schůzi. 

 

Čl. 5 – Práva a povinnosti člena družstva a družstva 

1. Člen má zejména tato práva: 

1.1. volit a být volen do orgánů družstva, 

1.2. účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, 

1.3. podílet se na výhodách poskytovaných družstvem. 

2. Člen má zejména tyto povinnosti: 

2.1. dodržovat stanovy, 

2.2. dodržovat rozhodnutí orgánů družstva. 

3. Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena. 

4. Člen může převést svůj družstevní podíl na osobu, která není členem, pouze se souhlasem 

členské schůze. 

5. Při zániku členství za trvání družstva jinak než převodem nebo přechodem, má dosavadní 

člen nárok na vypořádací podíl. 

6.  Vypořádací podíl 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. 

Vypořádací podíl je roven násobku výše určeného poměru a vlastního kapitálu družstva dle 

účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 

K takto určenému vypořádacímu podílu se musí vyslovit členská schůze a případně jej upravit 

dle svého uvážení podle aktivity a přístupu člena v průběhu celého časového období 

působení člena v družstva. Vypořádací podíl členská schůze může upravit maximálně o 50% 

jeho vypočtené hodnoty. 

7. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 měsíců od schválení účetní závěrky za rok, 

v němž členství zaniklo. 

8. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Pouze v případech, kdy členský vklad spočíval 

v převodu nemovitosti na družstvo, může člen žádat vypořádání vrácením této nemovitosti. 



Stanovy Dřevozpracujícího družstva 
 

Stav k  14. 8.2014 Stránka 4 
 

9. Členové mají právo na podíl na zisku. 

10. Nárok na podíl na zisku trvá jen za období trvání členství. 

 

Čl. 6 – Základní členský vklad 

1. Základní členský vklad činí 7.200,- Kč. 

2. Vkladová povinnost musí být v plné výši splněna ke dni vzniku členství v družstvu 

zaplacením na bankovní účet družstva. 

 

Čl. 7 – Orgány družstva a počet jejich členů 

1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která volí předsedu družstva na tříleté funkční 

období. 

2. Členská schůze se schází nejméně 2x ročně. 

Předseda družstva zveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva 

nejméně 15 dnů před termínem konání členské schůze. Uveřejněním pozvánky se považuje 

pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do 

okamžiku konání členské schůze. 

Zároveň se zveřejněním na internetových stránkách družstva předseda družstva zašle všem 

členům (a případně dalším osobám, které mají právo se členské schůze účastnit) písemné 

oznámení. Za písemné oznámení se považuje rovněž emailová zpráva zaslaná předsedou 

družstva členovi na emailovou adresu, kterou člen družstvu oznámil a která byla zapsána do 

seznamu členů.  

3. Předseda družstva svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 10% členů 

družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. 

4. Do působnosti členské schůze patří zejména: 

4.1. měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 

4.2. volit a odvolávat předsedu družstva, 

4.3. určovat výši odměny předsedy družstva, 

4.4. schvalovat řádnou, mimořádnou, případně mezitímní účetní závěrku, 

4.5. schvalovat smlouvy o výkonu funkce, 

4.6. rozhodovat o vyloučení člena družstva, 

4.7. rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

4.8. rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, 
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4.9. volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, 

4.10. rozhodovat o základních otázkách koncepce a rozvoje družstva, 

4.11. schvalovat platy všech členů a zaměstnanců družstva. 

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomen nadpoloviční počet členů, nevyžaduje-li 

zákon vyšší přítomnost. 

6. Každý člen má jeden hlas. 

7. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské schůzi 

zastupoval. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo a více 

členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné 

třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu 

žádnou plnou moc. 

8. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou 

schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi se stejným 

programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou 

pozvánkou. 

9. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 

10. 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, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. 

11. Zápis musí obsahovat alespoň: 

11.1. kdo a jak členskou schůzi svolal, 

11.2. kdo ji zahájil a předsedal jí, 

11.3. program jednání, 

11.4. datum a místo konání schůze, 

11.5. výsledky voleb, 

11.6. přijatá usnesení, 

11.7. výsledky hlasování, 

11.8. námitky členů, 

11.9. kdy byl zápis vyhotoven. 

12. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni, podklady, které byly 

předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. 
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Čl. 8 – Předseda družstva a představenstvo 

1. Představenstvo se nezřizuje. 

2. Statutárním orgánem družstva je předseda družstva, jemuž přísluší rovněž obchodní vedení 

družstva. 

3. Předseda družstva plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. 

4. Předseda družstva je povinen si vyžádat předchozí souhlas členské schůze k následujícím 

právním jednáním v oblasti soukromého práva: 

a. K právním jednáním, která stanoví družstvu povinnost peněžního výdaje nad částku 

50.000,- Kč bez DPH nebo nepeněžního plnění o stejné hodnotě, či která 

v obdobném rozsahu zcizují, zatěžují nebo krátí na hodnotě majetek družstva . To se 

netýká smluv, jejichž předmětem má být plnění druhé smluvní strany, jež má být 

použito jako přímý vstup (materiál, doprava, jiné služby apod.) nezbytný pro realizaci 

zakázek družstva, a smluv se zákazníky družstva s výjimkou pod bodem b. 

b. K uzavírání smluv se zákazníky družstva týkajících se zakázek o hodnotě nad 

500.000,- Kč bez DPH. 

 

Čl. 9 – Kontrolní komise 

1. Působnost kontrolní komise vykonává členská schůze 

2. Každý člen má vůči předsedovi družstva stejnou pravomoc, jaká je svěřena kontrolní komisi 

dle §717 a následujících ZOK 

 

Čl. 10 – Rezervní fond 

1. Družstvo vytvořilo dle právní úpravy účinné do konce roku 2013 a dle předchozího znění 

stanov nedělitelný fond. 

2. Nedělitelný fond bude nadále označován jako „rezervní fond“. 

3. Rezervní fond nebude dále tvořen či doplňován. 

4. O použití či zrušení rezervního fondu rozhoduje členská schůze. 

 

Čl. 11 – Výrobní prostředky a prostory 

1. Výrobní prostředky a prostory budou od jejich vlastníků najímány na základě nájemních nebo 

pachtovních smluv sepsaných dle občanského zákoníku. Nájemné či pachtovné vyplývající z 

těchto smluv bude vypláceno zpětně po každém čtvrtletí. Předseda družstva je povinen 
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v nájemních smlouvách sjednat možnost odkladu placení nájemného či pachtovného se 

zohledněním hospodářských výsledků družstva. 

 

Čl. 19 - Závěrečná ustanovení 

1. Družstvo se v souladu s § 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku. 

 

 

 

V Hradci Králové, 14.8.2014 

 


