Stanovy
Odbytového družstva eBIOneta
•

Preambule

•

V souladu s ustanovením 221 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů, zakládají členové toto družstvo, jež bude sloužit především
k podpoře podnikatelských aktivit svých členů, k prosazování jejich společných
zájmů, k ochraně zájmů svých členů a vzájemné pomoci a spolupráci. Zaměření
činnosti družstva bude na zavádění nových metod a technologií do oblasti produkce,
zpracování a odbytu produktů členů družstva a s tím souvisejících činností, budovaných a
zaváděných pod společným označením Odbytové družstvo eBIOneta.

•

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je vytvořit
významné centrum podpory nejenom ekologického zemědělství se
zaměřením především na lokální produkci, posílení jejího prodeje a
konkurenceschopnosti vůči importu, formou inovačních aktivit, školících činností,
propagace a podpory služeb členů družstva. Družstvo si klade mimo jiné za cíl zvýšit
ekologické povědomí, zlepšit způsoby stravování a zajistit širokou dostupnost kvalitních
výrobků s jasným původem široké veřejnosti. Masovým rozšířením členské
základy vznikne společenství s vysokým ekonomickým potenciálem, který bude
družstvo využívat při sjednávání podmínek nakupovaných služeb pro členy družstva.
Každý člen družstva má nárok na využití Svépomocného fondu, na kterém se přímo
podílí svými aktivitami v rámci družstva. Odbytové družstvo eBIOneta je společenstvím
družstva, všech členů družstva a fyzických a právnických osob, které se podílí na činnosti
na základě s družstvem uzavřené dohody o spolupráci.

•

Členové družstva neručí za závazky družstva.
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Firma družstva
•

Obchodní firma družstva zní: Odbytové družstvo eBIOneta.

3

Sídlo
•

Adresa sídla družstva je: Chlum, 503 12 Všestary

Předmět podnikání
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•

Předmětem podnikání družstva je:

•

Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

•

Družstvo má za úkol podporovat produkci svých členů prostřednictvím společného
obchodního a dalšího podnikání, které je zaměřeno na:

•

vytvoření významného centra podpory členů družstva se zaměřením především na
domácí produkci, posílení jejího prodeje a konkurenceschopnosti vůči importu, formou
inovačních aktivit, školících činností, propagace a podpory služeb členů družstva;

•

zvýšení ekologického povědomí veřejnosti;

•

zlepšení způsobu stravování veřejnosti;

•

zajištění široké dostupnosti kvalitních výrobků s jasným původem široké veřejnosti;

•

marketingové aktivity podporující odbyt produkce v oblasti ekologického zemědělství;

•

metodické aktivity zaměřené na zlepšování produkce a přizpůsobení nabídky
požadavkům trhu;

•

efektizaci organizace prodeje produktů členů družstva;

•

poradenství v oblasti ekologického zemědělství;

•

registrace ochranné známky družstva její propagace u spotřebitelské veřejnosti;

•

kontrola kvality produktů ekologického zemědělství distribuovaného pod ochrannou
známkou družstva;

•

propagace družstva, jeho členů a ochranné známky na výstavách, veletrzích, seminářích
a dalších akcích souvisejících s předmětem podnikání a činností družstva;

•

aktivita při získání financí pro další rozvoj družstva z dotací, fondů, příspěvků či darů;

•

podpora projektů na rozvoj ekologického zemědělství, trvale udržitelného rozvoje a
ochrany přírody a krajiny, ochrany lokálních zdrojů a jejich trvalé udržitelnosti

•

podpora ochrany lokálních zdrojů a jejich trvalé udržitelnosti v oblasti energetiky, logistiky,
produkce a zpracování produktů obchodovaných v rámci družstva

•

podpora projektů na zachování druhové pestrosti – biodiverzity

•

podpora projektů v oblasti ochrany spotřebitele;

•

finanční a organizační podpora členů družstva při zajišťování realizace předmětu
podnikání družstva. Za tímto účelem družstvo vytváří a spravuje „Svépomocný
fond“, který je naplňován příspěvky členů a sponzorskými dary na rozvoj družstva v
souladu s jeho stanovami. Způsob nakládání a správu Svépomocného fondu upravuje
organizační řád.

•

koordinace vybraných činností družstva, jako např. výzkum, vývoj, marketing, sběr a
třídění informací, vzdělávání a zvyšování odbornosti členů družstva a jejich zaměstnanců,

společný nákup vybraných služeb a materiálů, společný prodej vybraných služeb i
výrobků a dalších služeb pro členy družstva podle aktuálních potřeb.
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Obchodní majetek družstva
•

Obchodní majetek družstva tvoří věci a majetková práva, jež družstvo za svého trvání
nabude.

•

Obchodní majetek družstva je tvořen zejména:

•

vklady členů družstva v rozsahu a dle pravidel, které určují tyto stanovy případně
usnesení členské schůze;

•

finanční zdroje generované podnikatelskou činností družstva;

•

finance získané z dotací, fondů, příspěvků či darů;

•

další zdroje.

Základní kapitál, členský vklad
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•

Vklad zakládajících členů družstva činí 50.000,- Kč.

•

Pro nové členy stanoví výši členského vkladu svým usnesením představenstvo, a to
vždy pro každý následující rok po vzniku družstva.

•

Zapisovaný základní kapitál družstva činí 100.000,- Kč.

•

Základní členský vklad je splatný do patnácti (15) dnů od data konání ustavující členské
schůze družstva určenému členu družstva způsobem stanoveným členskou schůzí.

•

Později vstupující členové jsou povinni splatit základní členský vklad na účet družstva do
patnácti (15) dnů ode dne, kdy jim bude doručeno rozhodnutí představenstva o jejich
přijetí za člena družstva. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude základní členský vklad
splacen, pozbývá rozhodnutí představenstva o přijetí za člena družstva platnosti.

Vznik a zánik členství
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•

Členy družstva mohou být právnické i fyzické osoby, které jsou aktivní v oblasti
ekologického zemědělství, které uhradily členský vklad a za předpokladu, že byli
doporučeni alespoň jedním řádným členem družstva.

•

Podmínkou členství není pracovní vztah k družstvu.

•

Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu vyplývajících z těchto stanov vzniká
členství:

•

u zakládajících členů dnem vzniku družstva,

•

za trvání družstva na základě písemné členské přihlášky dnem rozhodnutí
představenstva o přijetí za člena,

•

převodem členství za podmínek uvedených v těchto stanovách,

•

jiným způsobem stanoveným zákonem.

•

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, kdy každý ze členů
představenstva má jeden hlas.

•

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 jednoho (1) týdne od
přijetí usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva písemné
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

•

Členství v družstvu zaniká:

•

písemnou dohodou;

•

vystoupením;

•

vyloučením;

•

prohlášením konkursu na majetek člena;

•

zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena;

•

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností;

•

vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci
usnesení o nařízení exekuce;

•

zánikem družstva;

•

smrtí (v případě členství fyzické osoby);

•

vstupem člena - právnické osoby do likvidace;

•

zánikem člena - právnické osoby.

•

Členství ukončené písemnou dohodu končí ke dni uvedeném v takové dohodě. Dohodu
uzavírá se členem představenstvo družstva.

•

Výpovědní doba pro vystoupení člena z družstva činí 1 měsíc a začíná běžet první den
kalendářního měsíce následujícího po doručení oznámení o vystoupení družstvu.

•

Člen družstva může být vyloučen v případě:

•

že i přes písemné upozornění porušuje své členské povinnosti;

•

byl pravomocně odsouzen
nebo jeho členovi.

•

O vyloučení rozhoduje představenstvo. Vyloučením zaniká členství v den, kdy bylo
členovi doručeno usnesení představenstva o jeho vyloučení.

pro

úmyslný

trestný

čin

spáchaný

proti družstvu

•

Členství ve slučovaném nebo v rozdělovaném družstvu zaniká dnem výmazu družstva z
obchodního rejstříku.

•

Členství zaniká převodem členských práv ke dni schválení převodu představenstvem.

•

Minimální doba členství člena družstva je 3 měsíce.

•

Po zániku členství za trvání družstva má bývalý člen při splnění podmínek uvedených v
těchto stanovách nárok na vypořádací podíl v penězích, který je splatný po uplynutí 3
měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž došlo k zániku členství. -

•

Družstvo je před vyplacením vypořádacího podílu oprávněno odečíst od něho své splatné
pohledávky.
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Práva a povinnosti členů a
družstva
•

Člen má tato práva:

•

podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva,

•

volit a být volen do orgánů družstva,

•

vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován;

•

podílet se na výnosech z prodeje zboží, jím dodaného družstvu a podílet se na zisku
družstva podle pravidel určených stanovami;

•

navrhovat a doporučovat nové členy družstva;

•

pří zániku členství v družstvu na vyplacení vypořádacího podílu;

•

účastnit se členských schůzí družstva;

•

podávat návrhy na program členské schůze, k čemuž je zapotřebí podpisů nejméně
pětiny členů,

•

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

•

Člen má tyto povinnosti:

•

dodržovat stanovy družstva, plnit usnesení členské schůze a představenstva družstva;

•

podílet se na činnosti družstva ve formách a za podmínek určených stanovami družstva,
usnesením členské schůze, usneseními a pokyny představenstva a případnými vnitřními
organizačními předpisy družstva;

•

aktivně a iniciativně se podílet na plnění úkolů družstva a na jeho rozvoji;

•

neprodleně sdělit družstvu změny adresy, změnu právní formy, jakož i změnu
vlastnických nebo spoluvlastnických poměrů;

•

umožnit kontrolu dodržování pravidel, smluv a jiných ujednání osobami stanoveným
družstvem, poskytnout k tomu účelu potřebné informace a povolit prohlídky;

•

nevstoupit nebo nestát se členem, ať již přímo, či nepřímo jakékoliv jiné organizace
zabývající se stejnou nebo obdobnou činností k činnosti Odbytového družstva eBIOneta;

•

poskytovat družstvu informace jím požadované;

•

kontrolovat dodržování stanov ostatními členy družstva, žejména těch, které doporučil
k přijmutí za členy družstva. Zjistí-li, že jiný člen družstva, se svojí činností v
rámci družstva odchyluje od platných stanov nebo jakýmkoliv
hrubým způsobem poškozuje zájmy členů družstva, je povinen podat
neprodleně návrh na jeho vyloučení;

•

hradit příspěvek na činnost družstva ve výši schválené představenstvem družstva.
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Majetková účast na činnosti
družstva
•

Členové se majetkově účastní na činnosti družstva členskými vklady. Podmínkou členství
je splacení členského vkla

•

Člen se může majetkové účastnit na činnosti družstva též ve formě dalšího členského
vkladu. Přijetí dalšího členského vkladu člena schvaluje členská schůze.

•

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 splňovat náležitosti 59 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.

•

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

•

Vypořádací podíl se určí poměrem členského podílu člena družstva k členským podílům
všech členů.

•

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.

•

Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích.

•

Členské vklady vložené v nepeněžité podobě družstvo v rámci vypořádání členům
nevrací ani na jejich žádost v této podobě tehdy, jestliže jejich účel byl zásadné změněn a
uvedení do původní podoby by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady.
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Orgány družstva

•

Orgány družstva jsou:

•

členská schůze

•

představenstvo

•

kontrolní komise

•

Orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány a
je na nich přítomna nejméně nadpoloviční většina jejich členů.

•

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 souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů orgánu, kdy každý člen voleného orgánu družstva má jeden (1) hlas.

•

Do orgánů 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.

•

Funkční období členů volených orgánů družstva je pětileté. Člen orgánu družstva může
být volen znovu na další funkční období. První funkční období po založení družstva je
tříleté.

•

Zástupci právnických osob, kteří jsou členy volených orgánů družstva, mají stejnou
odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně a jejich závazky z této
odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila.

•

Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.

•

Člen orgánu družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je vsak
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 tří měsíců. Po
marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.

•

Na místo odstoupivšího člena orgánu družstva nastupuje dnem účinnosti odstoupení
náhradník podle stanoveného pořadí. Není-li náhradník zvolen, může orgán povolat
zastupujícího člena až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena.
Zastupující člen má práva a povinnosti řádného člena. To platí i v případě, že členství v
orgánu zanikne smrtí.

•

O jednání a přijatých usneseních orgánů družstva se pořizuje zápis, který podepisuje
zapisovatel s předsedajícím.

•

Zápis z členské schůze podepisují navíc dva ověřovatelé zápisu, zvolení členskou schůzí.

11

Členská schůze

•

Členská schůze jako nejvyšší orgán družstva se schází nejméně jednou za rok.

•

Členskou schůzi svolává představenstvo družstva písemnou pozvánkou, na níž musí být
kromě místa, data a hodiny konání jejího zasedání uveden též program jednání.

•

Pozvánky musí být prokazatelně odeslány minimálně deset (10) dní před konáním
členské schůze, a to na adresu sídla právnické osoby či trvalé bydliště fyzické osoby
uvedené v seznamu členů družstva vedeném představenstvem družstva.

•

Rozhodnutím představenstva může být členská schůze svolána v souladu se zákonem
elektronickou formou a řídí se schváleným jednacím řádem.

•

Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní
členskou schůzi tak, aby se tato konala do tří (3) 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 patnácti (15) dnů ode dne, na který byla
svolána původní členská schůze, nejpozději však deset (10) dnů před konáním náhradní
členské schůze.

•

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 poradu jednání. Členská schůze musí být uskutečněna do 14 dnů od doručení
takové žádosti.

•

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 žádostí, 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 společné a nerozdílně vydat takto oprávněné osobě seznam
členů družstva.

•

Do výlučné působnosti členské schůze náleží:

•

měnit stanovy;

•

volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise;

•

schvalovat řádnou účetní závěrku;

•

rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty;

•

rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu;

•

rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva;

•

rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva;

•

rozhodovat o uzavření smluv podle 67a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a o
jiných významných majetkových dispozicích;

•

Jednání členské schůze řídí předseda představenstva nebo člen představenstva,
pověřený členskou schůzí.

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 hlas
a další hlasy tak, že se u každého člena spočte koeficient váhy nákupů jako hodnota jeho nákupu
v rámci družstva během celé jeho doby členství, včetně jemu příslušející odbytové sítě členů.
Počet přidělených hlasů je dán součtem koeficientů váhy nákupů jemu příslušející odbytové sítě
členů společně s jeho vlastním koeficientem váhy nákupů.

•

Hlasovací právo člena může překročit 50 % z celkového počtu hlasů všech členů
družstva. Ustanovení odstavce 11.2 stanov tím není dotčeno.

•

V případě hlasování o věcech uvedených v odstavci 11.9 (g), (h) stanov má každý člen
pouze jeden hlas.

•

K platnosti usneseni 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.

•

K platnosti usnesení členské schůze o změně stanov a významných majetkových
dispozicích je třeba kvalifikované většiny nejméně 50 % hlasů přítomných členů.

•

K platnosti usnesení členské schůze o rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení a o
jiném zrušení družstva nebo o změně právní formy je třeba kvalifikované většiny nejméně
75% hlasů 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 pravosti podpisu.

•

Členská schůze na základě návrhu představenstva rozhoduje o odměnách
představenstva a kontrolní komise družstva.
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Manažer družstva

•

Představenstvo družstva může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti
fyzickou osobu ("manažera"). Pověření obchodním vedením tohoto odstavce nezahrnuje
účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením,
rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v
rámci obchodního vedení společnosti, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do výlučné
působnosti statutárního orgán

•

Manažer může být současně statutárním orgánem družstva nebo jeho členem.

•

Při pověření obchodním vedením podle odstavce 12.1 zůstává nedotčena
odpovědnost manažera, který je statutárním orgánem nebo jeho členem, za porušení
povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

Manažera družstva jmenuje a odvolává představenstvo. Ve své činnosti je manažer družstva
odpovědný představenstvu, kterému při jeho zasedáních předkládá zprávu o svých rozhodnutích
a o činnosti družstva.

•

Manažer družstva je zaměstnancem družstva a do jeho působnosti patří zejména:

•

vykonávat usnesení orgánů družstva;

•

organizovat a obstarávat běžné záležitosti družstva;

•

vykonávat činnost, kterou ho pověřilo představenstvo;

•

jednat za družstvo v rozsahu písemného pověření uděleného mu družstvem;

•

zajišťovat veškeré úkony související s výběrovými řízeními.

•

Vztahy mezi představenstvem a manažerem v oblasti výkonu pravomocí a kompetencí
může upravit organizační řád družstva, schvalovaný představenstvem.
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Představenstvo družstva

•

Představenstvo řídí činnost družstva v souladu s usneseními členské schůze a rozhoduje
o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgán

•

Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek
předseda.

•

Představenstvo má 3 členy, nestanoví-li tyto stanovy jinak

•

Představenstvo volí členská schůze. Předsedu volí na svém prvním zasedání členové
představenstva.

•

Předseda organizuje a řídí jednání představenstva.

•

Představenstvo hlasuje veřejně. Na tajném hlasování se může představenstvo v
jednotlivých případech usnést

•

Za svou činnost odpovídá představenstvo členské schůzi.

•

Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje
představenstva

•

Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí
určeného člena.

•

Konečné rozhodnutí o nároku z odpovědnosti členů orgánu družstva náleží členské
schůzi.

•

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 obchodního zákoníku a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou
provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.

•

Všichni členové představenstva jsou povinní 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.

•

V případě, že družstvo má nebo počet poklesne pod pět členů - právnických osob nebo
deset členů - fyzických osob, vykonává funkci statutárního orgánu osoba ustanovená
členskou schůzí. V okamžiku, kdy počet členů družstva znovu převýší pět členů právnických osob nebo deset členů - fyzických osob, je statutární orgán družstva
povinnen svolat bez zbytečného odkladu členskou schůzi, která provede řádnou volbu
členů představenstva družstva dle těchto stanov.
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Kontrolní komise

•

Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat
stížnosti jeho členů. Je nezávislým orgánem družstva, který odpovídá pouze jeho členské
schůzí. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy
ve stanovené lhůtě.

•

Kontrolní komise hlasuje veřejně. Na tajném hlasování se může kontrolní komise v
jednotlivých případech usnés

•

Kontrolní komisi volí členská schůze.

•

Kontrolní komise má tři (3) členy, nestanoví-li tyto stanovy jina

•

Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

•

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

•

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 vylouči

•

Předseda kontrolní komise musí být o konání představenstva informován stejným
způsobem a ve stejném termínu jako členové představenstva.

•

V případě, že družstvo má nebo počet poklesne pod pět členů - právnických osob nebo
deset členů - fyzických osob, vykonává funkci kontrolní komise členská schůze. V
okamžiku, kdy počet členů družstva znovu převýší pět členů - právnických osob nebo
deset členů - fyzických osob, je statutární orgán družstva povinnen bez zbytečného
odkladu svolat členskou schůzi, která provede řádnou volbu členů kontrolní komise. ---

15

Zákaz konkurenční činnosti

•

Členové představenstva a kontrolní komise nesmějí být podnikateli ani členy statutárních
orgánů a dozorčích orgánů jiných právnických osob s obdobným předmětem činnosti.

•

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.

•

Členství v orgánech a podnikatelskou činnost uvedenou v předchozích odstavcích musí
členové orgánů družstva oznámit členské schůzí a ta je musí schválit.
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Řádná účetní závěrka a
výroční zpráva o hospodaření
•

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.

•

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.
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Způsob použití zisku a úhrady
ztráty družstva
•

O způsobu použití zisku a úhrady případné ztráty rozhoduje členská schůze.

•

Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání
řádné účetní závěrky.

•

Zisk či ztráta za každý hospodářský rok se rozpočítávají na jednotlivé členy družstva
podle podílu tržeb za dodané produkty člena na celkových tržbách družstva.

•

Členská schůze se usnáší na podílu zisku, který se členům rozdělí.

•

Zbylá část zisku nebo ztráta, připadající na jednotlivé členy, která přímo ovlivní zvýšení či
snížení vlastního kapitálu družstva, zvýší nebo sníží členský podíl každého člena na
majetku družstva.

•

Členský podíl člena družstva na majetku družstva (dále jen členský podíl) je složen z
členského vkladu člena a podílu na výsledku člena v jednotlivých letech jeho členství a
každoročně se po řádné účetní závěrce upravuje o podíl na výsledku předchozího roku.

•

Členský podíl je základem pro výpočet vypořádacího podílu člena.

•

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.
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Tvorba a použití fondů
družstva
•

Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 10 % základního kapitál

•

Nedělitelný fond družstvo doplňuje nejméně o 10 % svého ročního čistého zisku, a to až
do doby, než nedělitelný fond dosáhne částky rovnající se 50 % zapisovaného základního
kapitál

•

Prostředky nedělitelného fondu není možné za trvání družstva rozdělit mezi členy.

•

Družstvo může zřizovat i další zajišťovací fondy na základě rozhodnuti členské schůze.
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Zrušení a likvidace družstva

•

Družstvo se zrušuje:

•

usnesením členské schůze;

•

zrušením konkursu po splnění rozvrhového usneseni, zrušením konkursu z důvodu že
majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na
prohlášení konkursu pro nedostatek majetku;

•

rozhodnutím soudu

•

O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízem notářský zápis.

•

Zrušené družstvo vstupuje do likvidace. Členská schůze jmenuje likvidátory, kteří jsou
povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho rozděleni. Tento
projedná členská schůze.

•

Likvidační zůstatek se rozdělí tak, že členům se vyplatí splacená část jejich členského
vkladu a zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí 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.

•

Likvidační zůstatek muže být rozdělen až po uplynutí lhůty tří (3) měsíců pro odvolání k
soudu, případně až po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí soudu.

•

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
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Závěrečná ustanovení

•

Družstvo používá registrovanou obchodní značku eBIOneta r.č. 009802265 a užitný vzor
označený jako "PUV -2011 -24183" představující systém pro distribuci datových služeb a
výrobků ekologického zemědělství.

•

Toto úplné znění stanov bylo přijato členskou schůzí družstva konanou dne 2012.

•

V záležitostech těmito stanovami výslovné neupravených, se právní vztahy řídí
ustanoveními českých obecně závazných právních předpisů, zejména pak zákonem č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

•

Ostatní provozní záležitostí družstva a prováděcí předpisy stanov jsou upraveny pravidly
Odbytového družstva eBIOneta.

