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 Stanovy Zemědělského družstva Šitbořice 

 

 

I. 

Preambule 

1.1 Zemědělské družstvo se sídlem v Šitbořicích je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických 
a právnických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských, sociálních 
nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo má nejméně tři členy. 

1.2 Družstvo využívá vlastní, najatý nebo sdružený majetek k vlastní podnikatelské činnosti 
zejména v oblasti zemědělské prvovýroby a služeb, k průmyslovému zpracování vlastních, 
tuzemských i zahraničních surovin a k poskytování služeb souvisejících s předmětem podnikání. 
Tuto činnost provádí za účelem tvorby zisku.  

1.3 Všechny orgány družstva jsou povinny aktivně se podílet na naplnění účelu družstva, zejména 
jsou povinny vyvíjet maximální úsilí k dosažení zisku. Stejně tak jsou orgány družstva povinny 
zasazovat se s maximálním úsilím o naplnění účelu dceřiných společností družstva, zejména o 
vytváření zisku.    

1.4 Zemědělské družstvo poskytuje svým členům výhody v souladu se svými možnostmi a 
v souladu s těmito stanovami a vnitrodružstevními směrnicemi. 

 

 

II. 

Základní ustanovení 

2.1 Obchodní firma družstva zní: Zemědělské družstvo Šitbořice 

2.2 Sídlo družstva: Šitbořice, Brněnská č. p. 577, PSČ 691 76 

2.3 Identifikační číslo: 00134562  

2.4 Statutární orgán družstva: představenstvo družstva. Za družstvo jedná navenek předseda 
nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň 
dvou členů představenstva. 

2.5 Zemědělské družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým 
svým majetkem. 

2.6 Členové družstva neručí za závazky Zemědělského družstva. Členská schůze však může  
uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen „uhrazovací povinnost“).  

 

III. 

Předmět podnikání (činnosti) družstva 

3.1 Předmětem podnikání družstva je:  

a) výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

b) činnost účetních poradců, vedení daňové evidence 
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IV. 

Informační deska 

4.1 Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní 
den v běžnou pracovní dobu všem členům.  

 

V. 

Vklady 

Základní členský vklad a jeho splácení 

 

5.1 Základní členský vklad činí 100.000,- Kč/slovy: sto tisíc korun českých/ a musí být složen 
nejpozději ke dni, kdy má členství vzniknout.  

5.2 Základní členský vklad může být z části nebo zcela složen také v nepeněžité formě jako 
nepeněžitý vklad. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného 
právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele. Nepeněžitý vklad nelze započíst na 
členský vklad vyšší částkou, než na jakou byl oceněn. Nepeněžitý vklad schválí před jeho 
vložením členská schůze nebo ustavující schůze. Nepeněžitým vkladem může také být provedení 
nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem družstvu.  

5.3 V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o složení dalšího členského vkladu. 
O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavře družstvo se členem písemnou 
smlouvu. Smlouva obsahuje údaje o výši peněžitého vkladu nebo o tom, jaká věc tvoří předmět 
nepeněžitého vkladu a jeho ocenění, způsob jeho ocenění a lhůtu pro splnění vkladové 
povinnosti. Není-li vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství dohodnuto ve smlouvě 
o dalším členském vkladu, nelze za trvání členství další členský vklad nebo jeho část vracet ani 
jinak vypořádávat.  

 

VI. 

Vznik členství 

6.1 Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených zákonem a 
stanovami, a to 

a) při založení družstva dnem vzniku družstva, 

b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem 
uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo 

c) přechodem družstevního podílu. 

6.2 Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy 
obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho 
družstevního podílu. 

6.3 O přijetí do družstva rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. 

6.4 Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. 

6.5 Členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství druhého z manželů. 

6.6 Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. 
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VII. 

Seznam členů 

7.1 Družstvo vede seznam členů. Do seznamu členů se zapisují 

a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, 

b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a 

c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 

7.2 Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez 
zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované 
skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 

7.3 Další práva a povinnosti družstva a členů ve vztahu k seznamu členů se řídí 
ustanovením § 581 - § 582 Zákona o obchodních korporacích (dále jen ZOK).   

7.4 Přestane-li být člen družstva jeho členem, družstvo to v seznamu členů vyznačí bez 
zbytečného odkladu. Do této části seznamu představenstvo umožní nahlédnout pouze bývalému 
členovi, jehož se zápis týká, a jeho právnímu nástupci. Jiné osobě poskytne družstvo údaje 
zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na 
kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů. 

 

VIII. 

Družstevní podíl 

8.1 Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 

8.2 Každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. 

8.3 Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle jiného 
právního předpisu. 

8.4 Družstevní podíl nelze nabýt do spoluvlastnictví. 

  

IX. 

Převod družstevního podílu 

9.1 Převod družstevního podílu na jiného člena družstva se zakazuje. Převod družstevního podílu 
na osobu, která není členem družstva, se nepřipouští, vyjma příbuzného v linii přímé, manžela 
nebo manželku se souhlasem představenstva.   

X. 

Přechod družstevního podílu 

10.1 Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena za podmínek stanovených zákonem a 
těmito stanovami. 

10.2 Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v 
družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal 
dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není 
dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. 

10.3 Podá-li dědic výpověď podle odstavce 10.2, platí, že se členem družstva nestal. 
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10.4 Souhlas představenstva s přechodem členství není požadován. Představenstvo rozhodne o 
zápisu dědice do seznamu členů, jakmile dědic doloží družstvu nabytí dědictví. 

10.5 Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní 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. 

10.6 Má-li právnická osoba více právních nástupců, nemůže dojít k přechodu rozděleného 
družstevního podílu na více než jednoho právního nástupce.  

 

XI. 

Splynutí družstevních podílů 

11.1 Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní 
podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým z 
družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato 
práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. 

 

XII. 

Rozdělení družstevního podílu 

12.1 Družstevní podíl lze rozdělit se souhlasem představenstva, avšak pouze v případě, pokud 
před rozdělením došlo k jeho splynutí. Rozdělit družstevní podíl nelze, pokud by v důsledku 
rozdělení družstevního podílu klesla majetková účast převodce nebo nabyvatele družstevního 
podílu v družstvu pod výši základního členského vkladu. 

 

XIII. 

Zánik členství 

13.1 Členství v družstvu zaniká 

a) dohodou, 

b) vystoupením člena, 

c) vyloučením člena, 

d) převodem družstevního podílu, 

e) přechodem družstevního podílu, 

f) smrtí člena družstva, 

g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 

h) prohlášením konkursu na majetek člena, 

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, nebo právní mocí exekučního příkazu k 
postižení 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, 
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k) zánikem družstva bez právního nástupce. 

 

XIV. 

Dohoda o zániku členství 

14.1 Dohodne-li se družstvo a člen na zániku členství, zaniká členství sjednaným dnem. 

14.2 Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o 
skončení členství vydá družstvo členovi.  

 

XV. 

Vystoupení 

15.1 Člen může z družstva vystoupit. Vystoupit lze pouze písemným úkonem, kterým člen 
jednoznačně projeví svoji vůli vystoupit z družstva. Tento písemný úkon musí být doručen 
družstvu. Výpovědní doba pro vystoupení z družstva činí 6 měsíců od doručení listiny s úkonem 
vystoupení družstvu.  Tím nejsou dotčena práva člena dle § 613 ZOK.    

 

XVI. 

Vyloučení 

16.1 Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil 
své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů 
uvedených v těchto stanovách. 

16.2 Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena 

a) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho členu 
nebo majetku družstva nebo v souvislosti s výkonem práce v družstvu nebo proti dceřiné 
společnosti družstva, 

b) porušil-li člen, zejména právnická osoba, vůči družstvu nebo dceřiné společnosti družstva 
pravidla hospodářské soutěže, zneužil-li jeho jméno, popřípadě jednal-li tak, že poškodil 
obchodní zájmy družstva nebo dceřiné společnosti družstva,  

c) jedná-li člen, zejména fyzická osoba tak, že osobně poškodil ekonomickou stabilitu, obchodní 
zájmy družstva nebo některé z jeho dceřiných společností, poškodil dobré jméno družstva nebo 
dceřiné společnosti nebo svým jednáním poškození zájmů družstva nebo dceřiné společnosti 
nezabránil, 

d) trvale, a to i navzdory dřívějšímu písemnému upozornění představenstva, nepřispívá 
k naplňování základního účelu družstva nebo dceřiné společnosti. 

16.3 Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha. O udělení výstrahy rozhoduje 
představenstvo nebo jiný orgán určený stanovami. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a 
člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností 
přestal a následky porušení členských povinností odstranil; k tomu se členovi vždy poskytne 
přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů. Jestliže porušení členských povinností nebo jiné důležité 
důvody uvedené ve stanovách měly následky, které nelze odstranit, není družstvo povinno zasílat 
členovi výstrahu. 

16.4 O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. O vyloučení nelze rozhodnout 
později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, 
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nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení 
musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podat 
odůvodněné námitky k členské schůzi. 

16.5 Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve 
lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení; to platí i v případě, že o vyloučení 
rozhodla členská schůze; k námitkám podaným v rozporu s tímto ustanovením se nepřihlíží. 

16.6 Jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, postupuje se podle § 620 až § 
622 ZOK. 

16.7 Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, 
kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. 

16.8 Proti rozhodnutí členské schůze 

a) o zamítnutí námitek, nebo 

b) o vyloučení, jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze, může vylučovaná 
osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení 
rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 

16.9 Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení 
soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho 
členství. 

16.10 Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o zamítnutí 
námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným 
dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů. 

16.11 Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit; o zrušení rozhodnutí o vyloučení rozhoduje 
orgán družstva, který je oprávněn rozhodovat o vyloučení člena za podmínek stanovených 
v ustanovení § 622 ZOK. 

  

XVII. 

Úmrtí člena: 

17.1 V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti.  

17.2 Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena jehož členství zaniklo. 
Postup při vypořádání s dědicem se řídí čl. XVIII. těchto stanov. 

                              

XVIII. 

Vypořádací podíl 

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

18.2 Výše vypořádacího podílu se stanoví jako podíl  součtu všech základních členských vkladů 
ponížený o 10% (odvod do rezervního fondu) a statutárního fondu a počtu členů družstva 
Vzorec pro výpočet vypořádacího podílu je.  

(souhrn základních členských vkladů – 10 % odvod do rezervního fondu) + statutární fond 
_______________________________________________________________ 

počet členů družstva 

18.3 Vypořádací podíl je splatný nejpozději do 2 let ode dne zániku členství. 
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    XIX. 

Práva a povinnosti členů družstva 

19.1 Základní práva člena:  

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

b) volit a být volen do orgánů družstva, 

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, 

e) na pomoc družstva při zvyšování a rozšiřování kvalifikace v souladu s potřebami družstva, 

f) na podíl ze zisku při zhodnocení členského vkladu podle celoročních výsledků družstva, 

g) při zániku členství na vypořádací podíl a na vrácení prostředků pokud je převede do užívání 
družstva. 

19.2 Základní povinnosti člena: 

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, která jsou v mezích obecně závazných 
právních předpisů, 

b) ručit za případnou ztrátu družstva způsobem uvedeným v odstavci 2.6 a čl. XXXIX., 

c) složit základní členský vklad, 

d) účastnit se členských schůzí a práce v orgánech družstva, do kterých byl člen družstva zvolen, 

e) aktivně přispívat a podílet se na činnosti družstva, 

f) v případě, že hrozí družstvu vznik škody nebo se člen dozví o možnosti vzniku škody 
neprodleně informovat o těchto skutečnostech představenstvo, 

g) ohlašovat změny v osobních údajích, které jsou nezbytné pro evidenci člena družstva. 

19.3 Při stanovení práva člena, jež jsou určená podle délky jeho členství v družstvu, počítá se 
délka členství každého člena od vzniku členství toho z jeho právních předchůdců, jehož členství 
vzniklo nejdříve. Do délky členství se započte i doba, po kterou byl člen nebo jeho právní 
předchůdce společníkem nebo členem obchodní korporace, která byla právním předchůdcem 
družstva. 

 

XX. 

Orgány družstva a úprava jejich činnosti 

20.1 Orgány družstva jsou:  

a) členská schůze, 

b) představenstvo, 

c) kontrolní komise. 

20.2 Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. 

20.3 Každý člen družstva má při hlasování v orgánu družstva jeden hlas. 

20.4 Funkční období činí 5 let. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům 
stejně. 
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20.5 Nepřihlíží se k ujednáním stanov, usnesením orgánů družstva a ujednáním smluv, kterými se 
členovi družstva přiznávají hlasy v rozporu se zákonem nebo stanovami. 

20.6 O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu družstva svolal, 
zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, 
výsledky hlasování a námitky členů. 

20.7 Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, 
pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. 

 

XXI. 

Členská schůze 

21.1 Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak 
stanoví jiný právní předpis. 

21.2 Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na 
členské schůzi musí být písemná, podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, 
zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na 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. 

 

XXII. 

Svolání členské schůze 

22.1 Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na 
členskou schůzi na informační desce družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v 
seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být 
na informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. 

22.2 Pozvánka obsahuje alespoň 

a) firmu a sídlo družstva,  

b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co 
nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 

d) program členské schůze a 

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské 
schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 

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. 

22.3 Představenstvo svolává členskou schůzi 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 řádná účetní závěrka sestavena. 

22.4 Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.  

22.5 Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že  

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená 
ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, 
nebo 
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b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku podle jiného právního předpisu, a 
navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 

22.6 Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo 
alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně 10 % všech hlasů.  

22.7 Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 odst. 3 ZOK, 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 
tohoto zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost 
vznikla. 

22.8 Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle § 639 
odst. 3 ZOK představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být 
členská schůze svolána jedním nebo některými členy představenstva, likvidátorem nebo kontrolní 
komisí.  

22.9 Jestliže tak člen představenstva nebo někteří členové představenstva, likvidátor ani kontrolní 
komise neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, 
může členskou schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně 
zmocněná všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. 

22.10 Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi 
určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání 
pozvánky, informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. 
Povinnost svolat novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla 
předmětem této žádosti, na členské schůzi projednána v souladu s odstavcem 22.11. 

22.11 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze 
projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 

  

XXIII. 

Schopnost členské schůze se usnášet 

23.1 Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících 
většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. 

23.2 Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k 
přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo z důvodu dle § 660 až 662 
ZOK. 

23.3 Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů. 

23.4 Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí uvedených v § 650 
odst. 2 ZOK, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny 
všech členů, a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 

  

 

 

 

XXIV. 

Náhradní členská schůze 
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24.1 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. 

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

24.3 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na 
náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni 
členové družstva. 

 

XXV. 

Rozhodování členské schůze 

25.1 Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. 

25.2 Každý člen má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.   

25.3 Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování. 

  

XXVI. 

Působnost členské schůze 

26.1 Členská schůze 

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

b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní 
předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva, 

c) určuje výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených 
stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat, 

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní 
účetní závěrku, 

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 ZOK, 

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, 

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

h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, 

i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, 

k) rozhoduje o použití rezervního fondu, 

l) rozhoduje o vydání dluhopisů, 

m) schvaluje převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 
podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 
nebo činnosti družstva, zejména nakládání s účastnickými cennými papíry v dceřiných 
společnostech, 

n) rozhoduje o přeměně družstva, 

o) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, 
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p) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,  

q) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, 

r) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 

s) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 

t) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. 

26.2 Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které 
zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené 
zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva. 

26.3 Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže 
být o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování 
o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a 
všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi. 

26.4 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; člen uhradí družstvu účelně 
vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a 
pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. 

26.5 Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o 

a) změnu stanov, 

b) zrušení družstva s likvidací, 

c) přeměnu družstva, 

d) 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. 

26.6 Člen a osoby, které s ním jednají ve shodě, nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací 
právo,  

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, 

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z 
družstva, 

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, 

d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. 

26.7 Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak 
tento zákon nebo jiný právní předpis. 

  

XXVII. 

Představenstvo 

27.1 Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení 
družstva. 

27.2 Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy. 

27.3 Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení 
účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 
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27.4 Představenstvo má 11 členů. 

27.5 Představenstvo volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů.  

27.6 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, ledaže stanovy určí vyšší počet 
potřebných hlasů. 

27.7 Každý člen představenstva má nárok na roční odměnu ve výši 1,0 % ze zisku dosaženého 
v příslušném roce.  

 

XXVIII. 

Zápis o jednání představenstva 

28.1 O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 
předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 

28.2 V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým 
usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí 
usnesení. 

28.3 Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 

  

XXIX. 

Zákaz konkurence člena představenstva 

29.1 Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch 
jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 

29.2 Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným 
předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství 
vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 

29.3 Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou 
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

29.4 Usnesení členské schůze mohou určit další omezení. 

29.5 Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle odstavce 29.1 – 29.4. 

29.6 Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena 
představenstva členem představenstva na některou z okolností podle odstavce 29.1 – 29.4 
výslovně upozorněni nebo vznikla-li později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má 
se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, 
vyslovil-li některý ze zakladatelů nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho 
měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle odstavce 29.1 – 29.4 upozorněn. 

  

XXX. 

Zánik funkce 

30.1 Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva, ledaže z 
rozhodnutí členské schůze plyne něco jiného. 

30.2 V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení 
jeho funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu 
uvedeného ve větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud 
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na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen 
chybějící člen nebo členové, jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. 

30.3 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může do příští členské schůze 
jmenovat náhradní členy, kteří byli jako náhradníci zvoleni členskou schůzí a kteří nastoupí na 
uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. 

 

 

XXXI. 

Kontrolní komise 

31.1 Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může 
požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. 

31.2 Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 

31.3 Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení 
zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 

31.4 Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání 
nápravy. 

34.5 Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní 
komisi všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení 
družstva nebo jeho členů. 

31.6 Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a 
jakéhokoliv jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise 
pověřen, má právo zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného 
stanovami její předseda. 

31.7 O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem 
informovat. 

31.8 Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před 
soudy a jinými orgány proti členovi představenstva. 

31.9 Kontrolní komise má 3 členy.  

31.10 Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů. 

31.11 Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.  

  

XXXII. 

Zápis o jednání kontrolní komise 

32.1 O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 
předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 

32.2 V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým 
usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí 
usnesení. 

32.3 Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. 

32.4 Předseda kontrolní komise má nárok na odměnu za práci v kontrolní komisi vykonanou 
v mimopracovní době ve výši 600 Kč za hodinu a člen 300 Kč za hodinu. 
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XXXIII. 

Zákaz konkurence člena kontrolní komise 

33.1 Ustanovení o zákazu konkurence členů představenstva se pro člena kontrolní komise použijí 
obdobně. 

33.2 Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou 
osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 

33.3 Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise. 

33.4 V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší 
členská schůze nového člena kontrolní komise. 

33.5 Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může do příští členské schůze 
jmenovat náhradní členy, kteří byli zvoleni na členské schůzi a kteří nastupují na uvolněné místo 
člena kontrolní komise podle stanoveného pořadí. 

 

XXXIV. 

Hospodaření družstva 

34.1 Družstvo je právnickou osobou a neodpovídá za závazky jiných právních subjektů. Za své 
závazky odpovídá celým svým majetkem. Za závazky neručí členové. Tím není dotčena jejich 
odpovědnost za případnou ztrátu družstva.  

34.2 Družstvo může se svými členy, fyzickými a právnickými osobami, uzavřít smlouvu o 
společné výrobě nebo jiné hospodářské činnosti. 

34.3 Družstvo hradí své potřeby a náklady z příjmů získaných především ze své činnosti, jakož i 
dalších zdrojů.  

34.4 Družstvo může hospodařit též s majetkem jiných právnických nebo fyzických osob a to na 
základě smlouvy uzavřené v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

34.5 Čistý zisk družstva může být na základě rozhodnutí členské schůze rozdělen jako podíl na 
zisku mezi členy družstva, poté co bude proveden odvod do rezervního fondu. Členská schůze 
může rozhodnout o vyplacení podílu na zisku na základě návrhu představenstva.  

34.6 Podíl na zisku člena se určí v poměru jeho splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu 
ke splacenému základnímu kapitálu družstva; u člena, jehož členství v rozhodném roce trvalo jen 
část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí. 

 

XXXV. 

Základní kapitál družstva 

35.1 Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních členských vkladů, k jejichž splacení 
se zavázali členové družstva.  

  

 

 

XXXVI. 
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Řádná účetní závěrka 

36.1 Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 

36.2 Spolu s roční účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, 
popřípadě způsob úhrady ztrát. 

36.3 Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát 
k nahlédnutí. 

36.4 Řádná účetní závěrka může být ověřena auditorem. 

 

XXXVII. 

Výroční zpráva o hospodaření 

37.1 Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která 
obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, 
jakož i další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu 
s roční závěrkou k projednání členské schůzi. 

 

XXXVIII. 

Rozdělení zisku 

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

38.2 Zisk se dělí na poměrnou částku, zúčtovávanou vůči základním členským vkladům a 
zůstatek, určený k přídělu do fondů a k rozvoji družstva. 

38.3 Představenstvo navrhne poměr obou částek. Rozdělení částky, zúčtované vůči členským 
vkladům, je dáno jejich poměrem. 

 

XXXIX. 

Způsob a rozsah ručení člena za případnou ztrátu družstva 

39.1 Člen družstva má uhrazovací povinnost dle rozhodnutí členské schůze. Uhrazovací 
povinnost se pro jednotlivé členy určuje ve stejné výši a činí maximálně trojnásobek základního 
členského vkladu. 

39.2 Uhrazovací povinnost lze ukládat i opakovaně. Dosáhne-li celková výše uhrazovací 
povinnosti člena za trvání jeho členství v družstvu limitu stanoveného podle odstavce 39.1, nelze 
již tomuto členovi další uhrazovací povinnost uložit. 

39.3 Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili 
nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli. 

39.4 Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém vznikla 
ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období. 

39.5 Uhrazovací povinnost lze uložit, jestliže 

a) ztráta družstva byla zjištěna řádnou nebo mimořádnou účetní závěrkou, 

b) členská schůze projednala řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku, 
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c) k úhradě ztráty byl použit nerozdělený zisk z minulých let a rezervní a jiné fondy, jsou-li 
zřízeny, které lze podle stanov k úhradě ztráty použít, a 

d) rozhodnutí členské schůze o uhrazovací povinnosti členů bylo přijato do jednoho roku ode 
dne skončení účetního období, v němž ztráta hrazená uhrazovací povinností vznikla. 

39.6 Uhrazovací povinnost nesmí být členům uložena ve vyšším rozsahu, než kolik činí skutečná 
výše ztráty družstva. 

39.7 Při nepříznivém hospodářském výsledku (ztrátě), popř. při likvidaci družstva se bude 
postupovat následovně: 

a) uhradí se závazky družstva z vytvořených fondů, 

b) uhradí se závazky družstva z hodnoty složených základních členských vkladů. 

 

XL. 

Fondy družstva 

40.1 Družstvo zřizuje tyto fondy: rezervní fond, statutární fond, sociální fond. Družstvo může 
zřídit rozhodnutím členské schůze další fondy. Status těchto fondů bude stanoven rozhodnutím 
členské schůze.  

40.2 Rezervní fond vytváří družstvo dobrovolně. Tento fond bude naplňován 10 % ze 
základního kapitálu družstva a dále 5 % z čistého ročního zisku, a to až do výše 40 % základního 
kapitálu. 

40.3 Výše odvodu do sociálního fondu bude stanovena rozhodnutím členské schůze a k odvodu 
bude použita část čistého ročního zisku po odvodu do rezervního fondu.  

40.4 Statutární fond je tvořen ze zisku společnosti poté, co bude rozhodnuto o odvodech do 
jiných fondů družstva nebo o vyplacení podílu na zisku. 

40.5 Dosavadní fondy družstva  

a) nedělitelný fond se mění na rezervní fond, 

b) sociální fond. 

 

XLI. 

Zrušení a likvidace družstva 

41.1 Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností 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 přešel kapitál družstva. Vznik nového družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. 
– úhrada majetkového podílu je prováděna podle tohoto zákona. 

41.2 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 se družstvo likvidovalo. 

41.3 Nestanoví-li zákon jinak, vstupuje zrušené družstvo do likvidace. Likvidátoři jsou jmenováni 
členskou schůzí. 
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41.4 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. 

41.5 Likvidační zůstatek se rozdělí tak, že se členům vyplatí splacená část jejich členského vkladu. 
Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo 
alespoň jeden rok. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi členy podle rozsahu, v jakém se 
podílejí na základním kapitálu družstva.  

41.6 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. 

 

XLII. 

Zaměstnání v družstvu 

42.1 Družstvo zaměstnává členy i nečleny družstva. Vzájemná práva a povinnosti zaměstnanců a 
družstva jako zaměstnavatele se v pracovních vztazích řídí zákoníkem práce. 

 

XLIII. 

Péče o členy 

43.1 Získá-li člen družstva nárok na starobní či invalidní důchod, zůstává členem družstva se 
všemi právy a povinnostmi spojenými s členstvím v družstvu.  

43.2 Družstvo může svým členům poskytovat: 

a) možnost závodního stravování zajištěné družstvem a přispívat na něj, 

b) odměny a dary při životních jubileích, 

c) půjčky a finanční výpomoci, 

d) příspěvky na rekreaci, lázeňský pobyt, zájezdy, kulturní, společenské a sportovní akce apod. 

K tomuto účelu slouží sociální fond zřízený podle článku XL. Použití sociálního fondu se řídí 
pravidly schválenými členskou schůzí. 

 

XLIV. 

Závěrečná a přechodná ustanovení 

44.1 Těmito stanovami se řídí právní vztahy členů družstva od jejich schválení.  

44.2 Práva a povinnosti vzniklé dle zákona č. 42/1992 Sb., a transformačního projektu přede 
dnem nabytí účinnosti těchto stanov se řídí dosavadními stanovami a transformačním projektem.  

44.3 Vypořádání vyššího členského podílu vzniklého do účinnosti stanov ze dne  

a) Částka přesahující výši základního členského vkladu stanovenou členskou schůzí družstva dne 
16. 10. 1992 se považuje za majetkový podíl vzniklý podle zákona 42/1992 Sb., tj. závazek 
družstva vůči členovi, který je určen k vypořádání. 
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b) Částka přesahující stanovenou výši základního členského vkladu podle 44.3 písm. a) 
vypořádací podíl a případné podíly člena na zisku mohou být použity k úhradě pohledávek 
družstva za členem. 

c) Při zániku členství se prostředky dle 44.3 písm. a) nebo případný další členský vklad 
vypořádávají věcným plněním, pokud se člen s družstvem nedohodne jinak. 

d) Při zániku členství bude člen považován za oprávněnou osobu z transformace dnem, ke 
kterému skončí jeho členství v družstvu.  Závazek podle 44.3 písm. a) může družstvo členovi 
vypořádat do jednoho roku ode dne skončení jeho členství v družstvu.  

 

Stanovy schválila členská schůze Zemědělského družstva se sídlem v Šitbořicích dne 16. 10. 1992. 

Dodatek č. 1. schválen na VČS dne 26. 3. 1993. 

Dodatek č. 2. schválen na VČS dne 29. 4. 1994. 

Dodatek č. 3. schválen na VČS dne 28. 4. 1995. 

Dodatek č. 4. schválen na VČS dne 26. 4. 1996. 

Dodatek č. 5. schválen na VČS dne 25. 4. 1997. 

Dodatek č. 6. schválen na VČS dne 24. 4. 1998. 

Dodatek č. 7. schválen na VČS dne 18. 4. 2002. 

Dodatek č. 8. schválen na VČS dne 24. 4. 2003. 

Ve znění změn schválených na VČS konané dne 17. 4. 2008. 

Ve znění změn schválených na VČS konané dne 23. 4. 2009. 

Ve znění změn schválených na VČS konané dne 14. 4. 2011.  

Revidované znění v souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
schváleno na členské schůzi konané dne 11. dubna 2014. 

Družstvo se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 

 

 

 

 

Radomír Zelinka      Ing. František Fiala  

předseda představenstva     místopředseda představenstva 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 


