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S t a n o v y 

Lesního družstva Jinačovice 
 

Článek 1 Základní údaje 

1.1. Firma:   Lesní družstvo Jinačovice (dále v textu jen "družstvo") 

1.2. Sídlo:   Jinačovice čp. 83, PSČ 664 34 

1.3. IČO:   41 53 98 26 

1.4. Způsob zřízení:  Usnesením ustavující členské schůze konané dne 2.8.1991 

1.5. Zapsáno:   16.9.1991 v obchodním rejstříku,  

vedeným Krajským soudem v Brně  oddíl Dr., vložka 251 

1.6. Právní forma:   Družstvo 

Článek 2 Předmět podnikání 

2.1. Pěstování a ochrana lesa, jeho základních ekologických funkcí 

2.2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona Lesnictví, 

těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 

Článek 3 Doba trvání družstva 

3.1. Družstvo je založeno na dobu neurčitou. 

Článek 4 Právní postavení družstva 

4.1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání. 

4.2. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

4.3. Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu uhrazovací 

povinnost přesahující členský vklad na krytí ztrát družstva. Uhrazovací povinnost nemůže 

přesáhnout dvojnásobek členského vkladu. 

Článek 5 Základní kapitál  

5.1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové 

družstva. 

Článek 6 Nedělitelný fond 

6.1. Družstvo zřídilo při svém vzniku v souladu se zákonem a z důvodu stability nedělitelný fond, v 

hodnotě veškerého nemovitého majetku družstva. Tento nemovitý majetek je složen ze 142 

ideálních podílů, které patří jednotlivým členům v různém počtu. Počet podílů je nedílnou 

součástí evidence členů dle čl. 11 těchto stanov. 

6.2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy. 

Článek 7 Hospodaření družstva 

7.1. Družstvo je povinno sestavit za každý kalendářní rok účetní závěrku. Za řádné sestavení účetní 

závěrky dle platných právních a účetních předpisů a ve stanovené lhůtě odpovídá člen 

představenstva, pověřený vedením účetní agendy. Jedno vyhotovení zprávy o výsledku roční 

závěrky předá neprodleně po jejím skončení představenstvu a jedno kontrolní komisi. 

7.2. Představenstvo projedná výsledek řádné účetní závěrky na své nejbližší schůzi tak, aby účetní 

závěrka mohla být schválena členskou schůzí v zákonné lhůtě a navrhne zároveň způsob 

rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 

7.3. Představenstvo připraví výroční zprávu o hospodaření a o celkové činnosti družstva, která 

obsahuje zejména přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího 

podnikání. Ve zprávě se zároveň zhodnotí podíl jednotlivých členů na pracích v lesních 
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porostech a uvedou se jmenovitě členové, kteří neodpracovali minimální pracovní úkol 

schválený členskou schůzí na příslušný rok. 

7.4. Výroční zprávu přednese předseda družstva nebo jiný pověřený člen představenstva na výroční 

členské schůzi. Výroční členská schůze musí být svolána nejpozději do konce června 

7.5. Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady 

ztrát k nahlédnutí. 

Článek 8 Rozdělení zisku 

8.1. Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy družstva a jeho další perspektivy. O výši 

podílu na zisku, který se má rozdělit mezi členy družstva, se usnáší členská schůze při 

projednání roční účetní závěrky. Ve svém rozhodnutí určí zejména jaká část zisku se rozdělí 

mezi členy družstva, příp. jaká část se rozdělí ve prospěch orgánů družstva (členů 

představenstva a kontrolní komise), dále jaká část do fondů družstva, příp. zda zisk zůstane 

nerozdělený a bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let. 

8.2. Nárok na podíl na zisku přísluší jen členům družstva, kteří splnili svou povinnost podle odst. 

12.2. písm. e) stanov družstva v tom roce, ve kterém byl zisk vytvořen. 

8.3. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se podíl na zisku poměrně krátí. 

Článek 9 Vznik členství 

9.1. Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Fyzická osoba se může stát členem 

družstva, pokud dovršila 18 let svého věku a je plně svéprávná. 

9.2. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov družstva vzniká členství: 

a) při založení družstva dnem vzniku družstva, za trvání družstva přijetím za člena na 

základě písemné členské přihlášky, 

b) převodem nebo přechodem družstevního podílu, 

c) jiným způsobem stanoveným zákonem. 

9.3. Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu. 

9.4. O přijetí fyzické i právnické osoby za člena družstva rozhoduje členská schůze. Členství vzniká 

dnem určeným v rozhodnutí členské schůze, pokud již byl splacen členský vklad podle článku 

10 stanov družstva a žadatel o členství má již v družstvu nejméně jeden podíl na nemovitém 

majetku v družstvu nebo převedl na družstvo vlastnictví k nemovitosti (lesní pozemek) o 

výměře nejméně 10.000 m
2
. 

Článek 10 Členský vklad 

10.1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Základní 

členský vklad činí 750,- Kč (slovy: sedmsetpadesát korun českých).  

10.2. Členové družstva mohou se souhlasem členské schůze složit další členský vklad. O převzetí 

povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavírá družstvo se členem písemnou smlouvu. Tuto 

smlouvu, její změnu a zrušení schvaluje členská schůze. Další členský vklad může být peněžitý 

i nepeněžitý.  

10.3. Základní členský vklad je uchazeč o členství povinen složit nejpozději do lhůty stanovené 

členskou schůzí. Při vzniku členství za trvání družstva musí být také splacen základní členský 

vklad ve výši 750,- Kč.  

Článek 11 Seznam členů 

11.1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Vedením seznamu je pověřen určený člen 

představenstva. Tento člen udržuje evidenci v aktuálním stavu a proto  bez zbytečného odkladu 

vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Při vedení evidence je povinen 

spolupracovat každý člen družstva neprodleným oznámením změn všech evidovaných údajů. 

11.2. Do seznamu se zapisuje: 
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a) jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště; u právnických osob firma nebo 

název, IČ a sídlo právnické osoby, 

b) den a způsob vzniku a zániku členství, 

c) datum převodu členských práv a povinností, 

d) výše členského vkladu a datum jeho splacení, rozsah splnění vkladové povinnosti, 

e) počet podílů na nemovitém majetku družstva. 

11.3. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat o bezplatné potvrzení o svém členství a 

obsahu jeho zápisu v seznamu. 

11.4. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. 

11.5. Ve zvláštní evidenci se vedou záznamy o počtu odpracovaných hodin v lese každým členem, 

jeho rodinnými příslušníky nebo jinými spolupracujícími osobami v jednotlivých kalendářních 

letech s poznámkou, zda byla práce vykonána vlastním prostředkem (motorová pila, 

křovinořez, dopravní prostředek) nebo zda bylo poskytnuto místo práce náhradní plnění 

v penězích, kdy a v jaké výši. 

11.6. V této zvláštní evidenci se rovněž vedou záznamy o závažných porušeních stanov družstva. 

Článek 12 Práva a povinnosti členů 

12.1. Každý člen má zejména tato práva: 

a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených 

orgánů, 

b) volit a být volen do orgánů družstva dle těchto stanov, 

c)  předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na 

orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, 

d) podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům podle stanov a obecně 

platných právních předpisů. 

12.2. Každý člen má zejména tyto povinnosti: 

a) složit členský vklad, případně další majetkový vklad, který byl schválen členskou 

schůzí, 

b) dodržovat stanovy družstva, 

c) zúčastňovat se členských schůzí a plnit usnesení orgánů družstva, 

d) upevňovat a rozvíjet družstevní hospodářství, chránit a zvelebovat majetek družstva, 

e) osobně se podílet na pracích organizovaných představenstvem družstva a odpracovat 

schválené roční minimum členskou schůzí na každý podíl, který v družstvu vlastní. 

Nemůže-li se člen družstva těchto prací účastnit ze závažných důvodů osobně (např. 

stáří, zdravotní stav apod.), může požadovaný počet hodin odpracovat jeho rodinný 

příslušník nebo jiná osoba či poskytnout družstvu náhradní plnění v penězích za 

neodpracované hodiny ve výši, určené členskou schůzí. Toto náhradní plnění je splatné 

vždy do konce kalendářního roku.  

f) při práci respektovat pokyny vedoucího práce, dodržovat předpisy BOZP a protipožární 

ochrany 

Článek 13 Převod družstevního podílu 

13.1. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena družstva. Člen může převést svůj 

družstevní podíl na jiného člena nebo na jinou osobu jen se souhlasem představenstva. 

Představenstvo nemůže odmítnout převod družstevního podílu mezi příbuznými v řadě přímé a 

mezi manžely.  

13.2. Družstevní podíl nesmí být ve spoluvlastnictví. Družstevní podíl může člen převést i na jinou 

osobu jen s předchozím písemným souhlasem představenstva. 

13.3. Převod družstevního podílu je převodce a nabyvatel povinen provést písemně ve formě dohody, 

která podléhá schválení představenstvem družstva. Bez schvalovací doložky představenstva 

uvedené přímo na listině dohody o převodu, je tato dohoda neplatná. Při schválení dohody o 
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převodu družstevního podílu je družstvo povinno novému členu započítat dobu členství v 

družstvu člena předchozího při stanovení vypořádacího podílu u nového člena - nabyvatele. 

Schválením dohody o převodu členských práv a povinností zaniká převodci členství i nárok na 

vyplacení vypořádacího podílu vůči družstvu. Tento nárok přechází na nabyvatele. Otázka 

bezplatnosti nebo úplatnosti převodu družstevního podílu je věcí dohody mezi převodcem a 

nabyvatelem a družstvo samo není oprávněno do ní zasahovat. 

13.4. Obsahem dohody o převodu družstevního podílu musí být, že prohlášení nastupujícího člena, 

že se seznámil se stanovami družstva a závazek, že je bude bezvýhradně dodržovat.  

13.5. V zájmu jednotného postupu je představenstvo oprávněno vypracovat vzorový typ dohody. 

13.6.  Zánikem právnické osoby, která je členem, přechází její družstevní podíl na jejího právního 

nástupce, jen pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo 

s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo. Má-li právnická 

osoba více právních nástupců, může dojít k přechodu rozděleného družstevního podílu na více 

než jednoho právního nástupce. Schválí-li představenstvo přechod družstevního podílu na více 

než jednoho právního nástupce, platí, že tím schválilo i rozdělení družstevního podílu. 

Článek 14 Zánik členství 

14.1. Členství v družstvu zaniká: 

a) písemnou dohodou, 

b) vystoupením člena, 

c) vyloučením člena, 

d) převodem nebo přechodem družstevního podílu 

e) smrtí člena družstva 

f) zánikem právnické osoby, která je členem družstva 

g) prohlášením konkursu na majetek člena, 

h) zamítnutím insolvenčního návrhu -pro nedostatek majetku člena, 

i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, 

j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci 

usnesení o nařízení exekuce, 

k) zánikem družstva bez právního nástupce. 

14.2. Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového 

usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo 

jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců o zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí 

obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv 

a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního 

předpisu.  

14.3. Vystoupením zaniká členství uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil 

vystoupení představenstvu družstva. 

14.4. Člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu závažným způsobem porušuje 

členské povinnosti, nebo z jiných důležitých důvodů, uvedených ve stanovách. Opětovným 

porušením se rozumí takové porušení členských povinností, kdy od posledního porušení 

povinností neuplynula lhůta delší, než 6 měsíců. Výstraha musí být učiněna písemně a 

doručena členu do vlastních rukou. Za doručení se považuje i to, když člen odmítne převzít 

výstrahu doručovanou poštou nebo ji odmítne převzít před dvěma svědky. Fyzická osoba může 

být vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala 

proti družstvu nebo členu družstva a to do šesti měsíců poté, co se představenstvo o odsouzení 

dovědělo nejpozději však do jednoho roku od právní moci příslušného rozhodnutí. 

14.5. O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje představenstvo. Proti 

rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 

dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Marným uplynutím této lhůty členství zaniká. 
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14.6. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 

měsíce ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za 

neplatné. 

14.7. Jestliže je důvodem návrhu podle článku 14.6. že tvrzené rozhodnutí členská schůze nepřijala 

proto, že o něm nehlasovala, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, 

které členská schůze přijala, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném 

rozhodnutí dozvěděl. 

14.8. Členství fyzické osoby zaniká také smrtí člena. Dědic družstevního podílu zůstavitele může 

požádat o členství. Žádost se podává písemně, jinak je neplatná. Žádost musí obsahovat kromě 

osobních údajů žadatele i prohlášení, že žadatel o členství se seznámil se stanovami a závazek, 

že je bude bezvýhradně dodržovat. 

14.9. V zájmu jednotného postupu je představenstvo oprávněno vydat vzor žádosti. 

14.10. Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. 

Způsob určení vypořádacího podílu je uveden v článku 14.12. 

14.11. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 

14.12. 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. Pro 

určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky 

za rok, v němž členství zaniklo. Při určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, 

jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá ze stanov, i v jiných zajišťovacích fondech. 

Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se 

řádná účetní závěrka sestavuje.  

14.13. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím šesti měsíců od schválení účetní závěrky za 

rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za období trvání členství.  

14.14. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. 

Článek 15 Orgány družstva 

15.1. Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze, 

b) představenstvo, 

c) kontrolní komise. 

15.2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva, jejichž členství trvání ke dni volby 

nejméně 3 roky a zástupci právnických osob, které jsou členy družstva. 

15.3. Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni v 

orgánu družstva. 

15.4. Navržení kandidáti do orgánů družstva musí splňovat podmínky, stanovené zvláštním 

předpisem. Splnění podmínek je představenstvo povinno zjistit ještě před členskou schůzí, na 

které se volba bude konat. 

15.5. Pokud zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost unesení 

členské schůze, představenstva a kontrolní komise jejich řádné svolání, přítomnost 

nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.  

Článek 16 Členská schůze 

16.1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze). 

16.2. Členská schůze se koná nejméně jednou za každé účetní období. Členská schůze, na které se 

má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního 

období, za které je účetní závěrka sestavena. Mimo to musí představenstvo členskou schůzi 

svolat, požádá-li o to kontrolní komise nebo alespoň 10% členů družstva, kteří mají nejméně 

1/5 všech hlasů.  

16.3. Členskou schůzi svolává svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze 

uveřejněním pozvánky na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a odesláním 
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pozvánek na členskou schůzi členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Pozvánky lze 

doručit členovi ve stejné lhůtě i osobně oběžníkem proti podpisu.  

16.4. Pozvánka musí minimálně obsahovat: 

a)  firmu a sídlo družstva, místo, datum a hodinu konání členské schůze, 

b)  označení, zda se svolává členská schůze či náhradní členská schůze, program (pořad 

jednání) členské schůze a místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým 

záležitostem programu členské schůze. 

16.5. Do působnosti členské schůze patří:  

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

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a volí předsedu a 

místopředsedu představenstva,  

c) určovat 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) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě 

mezitímní účetní závěrku,  

e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce,   

f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,  

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

h) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,  

i) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,  

j) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,  

k) rozhodovat o použití nedělitelného fondu,  

l) rozhodovat o vydání dluhopisů,  

m) schvalovat 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) rozhodovat o přeměně družstva,  

o) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,  

p) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,  

q) volit a odvolávat likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,  

r) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,  

s) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových 

dispozicích, zejména uzavírat smlouvy o pronájmu pozemků družstva pro účely 

honitby, 

t) rozhodovat v souladu se schváleným desetiletým plánem o konkrétním druhu a rozsahu 

prací v lese (těžba dřeva, obnova lesa, výchovné zásahy v porostech, ochrana proti 

škůdcům, zásahy proti vodní erozi apod.) na každý kalendářní rok, včetně 

organizačního a finančního zabezpečení, 

u) stanovit pro každý kalendářní rok minimální rozsah účasti každého člena na jeden podíl 

při realizaci prací v lese, 

v) stanovit podmínky a rozsah těžby suchých a poškozených stromů samovýrobou 

jednotlivých členů, 

w) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.  

16.6. Při jakémkoliv hlasování má každý člen pouze jeden hlas. 

16.7. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na 

členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na 

jedné nebo více členských schůzích.  

16.8. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna většina všech členů majících většinu všech 

hlasů. Pro přijetí usnesení potom platí většina hlasů přítomných členů. 
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16.9. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá svolavatel, je-li to stále potřebné, bez 

zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí být svolána 

novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání a stejným způsobem. Náhradní členská 

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

16.10. O průběhu každé členské schůzi pořizuje do 15 dnů od jejího konání svolavatel zápis, který 

podepíše on a případně osoba, která jej sepsala. Zápis musí obsahovat zejména 

a) datum a místo konání schůze, 

b) čas zahájení a ukončení schůze, 

c) stručný obsah projednávaných bodů programu včetně diskuse, 

d) přijatá usnesení, 

e) výsledek hlasování, 

f) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, 

g) podpis člena představenstva, který zápis pořídil, 

h) podpis předsedy družstva nebo jiného člena představenstva, který schůzi řídil.  

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

předloženy k projednávaným bodům. 

16.12. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 

16.13. Rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, se osvědčuje veřejnou listinou, 

která musí obsahovat též schválený text změny stanov. 

16.14. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v rozporu s 

právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může člen podat, požádal-li o 

zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku 

oznámil představenstvu do jednoho měsíce od konání této schůze, a nebyla-li svolána řádně do 

jednoho měsíce ode dne, kdy se o jejím konání dověděl, nejdéle však do jednoho roku od 

konání členské schůze. návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal 

o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky představenstvu. 

16.15. Jestliže je důvodem návrhu podle předchozího odstavce, že tvrzené rozhodnutí členská schůze 

nepřijala proto, že o něm nehlasovala, a nebo, že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá 

rozhodnutí, které členská schůze přijala, lze podat žalobu do jednoho měsíce ode dne, kdy se 

člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo 

tvrzeného konání členské schůze. V ostatním se použijí ustanovení § 131 obchodního zákoníku 

obdobně. 

Článek 17 Představenstvo 

17.1. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou 

tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu. 

17.2. Představenstvo má 7 členů a je statutárním orgánem družstva. 

17.3. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost. 

17.4. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, 

který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů 

představenstva. 

17.5. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu kontrolní 

komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 

17.6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu (předseda družstva) a místopředsedu. 

Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. 

17.7. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva a rovněž organizuje a řídí i běžnou 

činnost družstva. 

17.8. Další členové představenstva mohou být pověřeni předsedou družstva jednotlivými úkoly nebo 

ucelenými úseky práce v zájmu řádné činnosti družstva. Jde o vedení seznamu členů, 

pořizování zápisů ze schůzí, evidenci došlé a vyřízené korespondence, zpracování 

korespondence, jednání s orgány státní správy, vedení účetnictví družstva a archivaci dokladů, 



 

Strana 8                                                                     Stanovy Lesního družstva Jinačovice schválené dne 29.4.2015   

vedení evidence o pořizování a spotřebě PHM, údržba a opravy strojů, péče o ochranné a 

pracovní pomůcky.  

17.9. Pro členy představenstva platí dále příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích 

17.10. Každý člen je oprávněn podat jménem družstva žalobu proti členovi představenstva nebo proti 

členovi jiného orgánu podílejícího se na řízení družstva o náhradu škody, kterou družstvu 

způsobil. Jiná osoba než člen družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocněná nemůže v 

řízení činit úkony jménem družstva či za družstvo.  

17.11. Ustanovení předchozího odstavce se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody představenstvo. 

Článek 18 Kontrolní komise 

18.1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti 

jeho členů. Při výkonu své působnosti je Kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech 

družstva. Kontrolní komise má tři členy. 

18.2. Kontrolní komise se písemně vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo 

úhrady ztráty družstva. 

18.3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání 

nápravy. 

18.4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. 

18.5. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o 

hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní 

komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení 

družstva a jeho členů. 

18.6. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této 

věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise. 

18.7. Pro členy kontrolní komise platí dále příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích 

Článek 19 Společná ustanovení o členství v orgánech družstva  

19.1. Funkční období členů orgánů družstva je pětileté. Členové orgánů mohou být voleni opětovně. 

19.2. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by 

byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, 

která je zmocnila. 

19.3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 

19.4. Člen 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, jehož je 

členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o 

odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení 

pokládá za projednané. 

Článek 20 Zákaz konkurence 

20.1. Členové představenstva a kontrolní komise družstva nesmějí být podnikateli ani členy 

statutárních a dozorčích orgánů právnických osob s obdobným předmětem činnosti a vztahují 

se na ně ustanovení § 710 a § 722 zákona o obchodních korporacích.  

Článek 21 Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi 

21.1. Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se 

veřejně. V jednotlivých případech se může příslušný orgán usnést na tajném hlasování. 

Článek 22 Uplatňování nároků družstva z odpovědnosti za škodu 

22.1. Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. 

22.2. Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí 

určeného člena. 
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Článek 23  Zánik, zrušení, likvidace a změna právní formy družstva 

23.1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

23.2. 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 návrhu na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 

c) rozhodnutím soudu, 

d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno, 

e) dosažením účelu, k němuž bylo družstvo zřízeno. 

23.3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje veřejnou listinou. 

23.4. Družstvo může změnit právní formu. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Na 

změnu právní formy družstva se použijí ustanovení občanského zákoníku a zákona o 

přeměnách obchodních společností a družstev. Člen družstva, který se změnou právní formy 

nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní 

formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. 

23.5. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva musí obsahovat určení 

právního nástupce a vymezení jmění, které na něj přechází. Při rozdělení družstva členská 

schůze určí, jak se jmění družstva a jeho členové rozdělí. Při tomto určení se vezme zřetel na 

oprávněné zájmy jednotlivých členů. 

23.6. Člen, který nesouhlasí s převodem družstevního podílu na právního nástupce družstva, může z 

družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, jestliže to oznámí představenstvu do 

jednoho týdne po usnesení členské schůze. Nárok na vypořádací podíl je povinen uhradit členu, 

který z družstva vystoupil, právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něj 

přešlo jmění družstva. 

23.7. Při splynutí družstev přechází jmění a členství na nově vzniklé družstvo dnem, ke kterému bylo 

nově vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejstříku. 

23.8. Při sloučení družstva s jiným družstvem jmění slučovaného družstva a členství přecházejí na 

přejímající družstvo ke dni výmazu slučovaného družstva z obchodního rejstříku. 

23.9. Při rozdělení družstva přechází jmění družstva a členství na družstva vzniklá rozdělením ke dni, 

kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejstříku. 

23.10. V obchodním rejstříku se provede výmaz zanikajícího družstva a zápis družstva vzniklého 

splynutím nebo družstev vzniklých rozdělením k témuž dni. Výmaz družstva zaniklého 

sloučením a zápis změny u družstva, s nímž bylo sloučeno, se provede rovněž k témuž dni. 

23.11. Pokud z rozhodnutí členské schůze nevyplývá něco jiného, účastní se člen družstva na 

podnikání nástupnického družstva členským vkladem ve výši, jež by odpovídala jeho nároku 

na likvidačním zůstatku v případě, že by družstvo likvidovalo. 

23.12. Soud může na návrh státního orgánu, orgánu nebo člena družstva nebo osoby, která osvědčí 

právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci z důvodů, uvedených v 

občanském zákoníku a v § 93 zákona o obchodních korporacích.  

23.13. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. 

Likvidátoři jsou jmenováni členskou schůzí družstva. 

23.14. Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho 

rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na rozdělení musí být na požádání 

předložen každému členu družstva. 

23.15. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy takto: 

a) vyplacením splacené části jejich členského vkladu, 

b) zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení 

c) družstva trvalo alespoň jeden rok  

d) ze zbytku likvidačního zůstatku se vypočte průměr hodnota na jeden podíl v družstvu 

e) průměrná hodnota podílu se vynásobí počtem podílů u jednotlivých členů 
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f) vypočtený výsledek u jednotlivých členů se sníží těm členům, kteří nesplnili 

v jednotlivých letech povinnosti, uvedené v článku 12.2. písm.  

g) těchto stanov o příslušnou hodnotu neodvedené práce nebo nezaplaceného náhradního 

plnění (výsledný dluh člena), 

h) získaná částka podle článku 23.15. písmeno e/ se rozdělí mezi členy, kteří splnili své 

povinnosti řádně a ve stanoveném rozsahu, a to s přihlédnutím k souhrnu 

odpracovaných hodin. 

23.16. Každý člen družstva nebo jiná oprávněná osoba může do tří měsíců ode dne konání členské 

schůze navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení likvidačního 

zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, 

rozhodne zároveň o rozdělení likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců anebo do 

pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen. 

23.17. Pokud tyto stanovy neurčují jinak, použijí se platná ustanovení zákona o obchodních 

korporacích.  

Článek 24 Závěrečná ustanovení 

24.1. Stanovy v tomto znění byly schváleny členskou schůzí družstva, konanou dne  29.4.2015 

24.2. Družstvo se v souladu s ustanovením § 777 odstavec 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje zákonu o obchodních 

korporacích jako celku („dále jen zákon o obchodních korporacích“). 

 

 

 

Dne:  

 

 

Podpisy: 


