
Vysvětlivky a komentář
ke změnám stanov Zemědělského družstva vlastníků NÝROV

Vážení družstevníci, 
obdrželi jste návrh změny stavov družstva schálený představenstvem, který se bude 

projednávat  na  členské  schůzi.  Návrh  je  sestaven  tak,  stanovy  zahrnovaly  všechny 
povinné  náležitosti  a  zároveň  byly  doplněny  o  části,  které  jsou  potřebné  pro  chod 
družstva. Udržení životaschopnosti družstva i do budoucna byla jedna z nejdůležitějších 
zásad při vytváření některých pravidel, týkajících se zejména majetku  družstva a určitá 
ochrana proti možnému  „tunelování“. 

Komentář  k  jednotlivým  článkům  máte  uveden  níže,  je  ale  jasné,  že  nemůže 
obsáhnout všechny detaily a návaznosti na související zákony a další závazné předpisy, 
zvláště v částech, kdy se na ně přímo odvolává.  Pokud budete mít dotazy, můžete je 
adresovat  nejlépe na mailovou adresu s.michal@wo.cz nebo na telefon 724862159. 

Ing. Stanislav Michal
  předseda družstva

I.
Úvod

V souvislosti  s legislativními  změnami  soukromého  práva,  která  nabyla  účinnosti  1.  1.  2014, 
představenstvo družstva navrhuje změnu stanov  zpracovanou na základě zákona č. 89/2012 Sb., nový 
občanský  zákoník  (dále  také  jen  „NOZ“)  a  zejména  pak  zákona  č.  90/2012  Sb.,  o  obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také jen „ZOK“ nebo „zákon“). 

Pro  družstva  vzniklá  do  31.  2.  2013  budou  i  nadále  platit  ustanovení  obchodního  zákoníku 
(zákona č. 513/1991 Sb.), která upravují práva a povinnosti členů, pokud nejsou v rozporu s donucujícími 
ustanoveními ZOK nebo se od nich stanovy neodchýlily. Je vhodné, aby do 2 let od účinnosti ZOK, tj. do 
31.  12.  2015,  družstvo přispůsobilo  svůj  právní  režim  výlučně novému zákonu.   Toto rozhodnutí  se 
přijímá formou změny stanov a zapisuje se do obchodního rejstříku. Jestliže si družstvo tuto možnost ve 
dvouleté lhůtě nezvolí, bude se už navždy řídit (ve věcech neodporujících ZOK nebo stanovám) „starým“ 
obchodním zákoníkem. 

Povinné náležitosti stanov jsou uvedeny v § 553 ZOK a jsou jimi: 
1) firma družstva, 
2) předmět podnikání nebo činnosti, 
3) výše základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, 
4) způsob a lhůta jejich splácení přistupujícím členem, 
5) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, 
6) počet členů představenstva a kontrolní komise a délka jejich funkčního období, 
7) podmínky vzniku členství v družstvu a 
8) práva a povinnosti člena družstva. 
Z  ustanovení  ZOK vyplývá  vhodnost  nebo povinnost  upravit  ve  stanovách  i  další  otázky fungování 
družstva, v našem případě např. fondy zřizované družstevem, způsob řízení běžné hospodářské činnosti 
družstva a zastupování družstva navenek.
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II. 
Vysvětlivky k jednotlivým ustanovením Stanov

Firma družstva 
Firma družstva (oficiální název) zůstává stále stejná, navrhuje se pouze možnost použití zkráceného názvu 
ZDV NÝROV.  Základním předmětem  podnikání  je  samozřejmě  zemědělská výroba,  ostatní  činnosti 
zůstávají, jen je omezena autodoprava. 

Členský vklad
ZOK  a  stanovy  odlišují  základní  členský  vklad,  který  musí  být  pro  všechny  členy  stejný  (zůstává 
zachován tak, jak je uvedeno v dosavadních stanovách, tj. ve výši 20.000, Kč)  je však umožněno mít 
i další členské vlády, které mohou být v různé výši, členský vklad tvoří pak jejich souhrn.  

Členství v družstvu
V návrhu stanov je  členství  omezeno jen na fyzické  osob,  vyloučením členství  právnických osob se 
posiluje osobní povaha členství a tím i osobní odpovědnost za dodržování povinností člena družstva. 
O přijetí nového člena do existujícího družstva na základě písemné přihlášky rozhoduje představenstva, 
podmínkou vzniku členství je splnění vkladové povinnosti k celému základnímu členskému vkladu.  Kdy 
představenstvo  nemůže  nového člena odmítnout  je  uvedeno dále.  Družstvo vede seznam členů  podle 
pravidel stanovených ZOK (není přímo uvedeno ve stanovách), členové do něj mohou nahlížet, družstvo 
může seznam členů a informace o konkrétním členovi zveřejnit, nebo někomu poskytnout,   jen s jeich 
souhlasem, to se netýká žádosti notářů, orgánů v trestním řízení apod. 

Členská práva a povinnosti 
Práva a povinnosti člena jsou  ve stanovách uvedeny  podle nové právní úpravy. Není tu ale upravena, 
proto je fakticky vyloučena,  povinnost  členna  přispět na úhradu ztráty družstva, neboť se nepředpokládá, 
že by k tomu došlo, protože družstvo má velký nedělitelný fond – viz dále. 

Družstevní podíl 
„Družstevní  podíl“  (dříve  „členský  podíl“)   představuje  souhrn  majetkových  i  nemajetkových  práv 
a povinností člena k družstvu a družstva k členovi, tj. členská práva a povinnosti. V návrhu stanov se 
vylučuje možnost spoluvlastnictví družstevního podílu, a to i při darování nebo dědění. Představenstvo 
naopak nesmí odmítnout přijmout za člena dědice družstevního podílu nebo toho, kdo jej získá od osoby 
blízké, např. darem, pokud splňuje podmínky členství.  

Zánik členství:
Oproti  dosavadní  úpravě  se  pravidla  pro  zánik  členství  zásadně  nemění,  pouze  se  dílčím  způsobem 
upřesňují, např. vystoupením končí členství pět měsíců (ZOK stanovuje 6 měsíců) následujícím po měsíci, 
v  němž  bylo  oznámení  o vystoupení  doručeno  družstvu.  Posiluje  se  ochrana  členů,  kteří  odcházejí 
z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, lhůta pro vystoupení z družstva je  30 dnů ode dne 
rozhodnutí členské schůze, stanovy odkazují v tomto případě na ZOK., stejně jako při zániku členství 
vyloučením družstva, kde jsou také posílena práva vylučovaného člena. 

Vypořádací podíl:
Toto je asi nejkontroverznější článek stanov, jeho ustanovení nebude nikdy úplně všem vyhovovat. Pokud 
má ale družstvo plnit svůj účel, musí dále fungovat a ti, kteří se rozhodnou zůstat členy družstva, musí mít 
přednost před těmi bývalými, nebo alespoň nea tom nesmí být hůře!  Majetek družstva má svoji hodnotu 
jen tehdy, když se s ním hospodaří, v případě, že by se začal rozprodávat pro účely vypořádání bývalých 
členů, jeho hodnota by rychle klesala. Způsob určení vypořádacího podílu při zániku členství je upraven 



odchylně  pro  různé  členy družstva  s odlišnou majetkovou  účastí  v  družstvu,  respektive  se  způsobem 
vkladu. Platí tedy nadále zásada uvedená ve stanovách  již od založení družstva, že 1/3 členského vkladu 
se vkládá do nedělitelného fondu., který se za trvání družstva nerozděluje.  V případě, že členský vklad 
spočíval ve vnosu majetku vydaného a vypořádaného podle zákona 229/1991 Sb., ve znění pozdějších 
změn a doplnění a zákona 42/1992 Sb, ve znění pozdějších změn a doplnění  (tzn. nespočíval přímo v 
penězích), bude vypořádací podíl je roven 1/3 členského  vkladu, 1/3 členského vkladu byla vložena při 
vzniku členství do nedělitelného fondu, zbylá 1/3 se vloží do nedělitelného fondu po ukončení vypořádání. 
Toto platí i pro členy a nabyvatele družstevního podílu, kteří takovéto členské vklady  nabyli dědictvím, 
převodem družstevního podílu nebo převodem členských práv a povinností podle původních předpisů.  Na 
rozdíl od původních stanov je podíl splatný v penězích, a to nejpozději do dvou let od ukončení členství. 
Kdo složil členský vklad v penězích, získá 2/3 původního vnosu, tak, jako doposud. 

Fondy družstva
Dosud jediný povinný fond není ZOK již upraven a ani jeho přechodná ustanovení neřeší, jak naložit 
s vytvořeným nedělitelným fondem.  Protože v našem družstvu již od počátku  jsou v nedělitelném fondu 
vloženy části  členských  vkladů,  počítá  se  z  jeho  existencí  a  povinností  vložit  1/3  členského  vkladu 
i nadále, nově je upraveno vkládání nevypořádané 1/3 členského vkladu. Představenstvo může také zřídit 
další fond, pokud to uzná za potřebné a stanovit rozsah jeho použití. 

Orgány družstva
Orgány družstva tvoří,  kromě členské schůze,  představenstvo a kontrolní komise.  Člen se může stát 
členem pžedstavenstva  nebo  kontrolní  komise  volbou,  přičemž  musejí  být  splněny  předpoklady  pro 
zvolení, tj. především dosažení věku 18. let, svéprávnost a bezúhonnost. ZOK nově rozšiřuje povinnost 
statutárních orgánů a jiných orgánů o povinnost loajality (věrnosti) k obchodní korporaci – družstvu, nově 
je  upraven tzv.  zákaz konkurence.  (Není  přímo ve stanovách,  ale samozřejmě platí.)   Funkčí období 
představenstva a kontrolní komise je stanoveno jednotně na 5 let,  přičemž končí všem členům stejně. 
Členové představenstva a kontrolní komise nemají uzavřeny smlouvy o výkonu funkcí (a o odměnách za 
tuto funkci), které jinak schvaluje členská schůze, tedy vykonávají svou činnost bezplatně. V případě, že 
předseda představenstva (družstva) přímo řídí běžnou činnost družstva, vykonává tuto práci v hlavním 
pracovním poměru. 
 

Členská schůze a její působnost:
Mírně odlišný je způsob svolání schůze (nově také nutnost uveřejnění na internetových stránkách družstva 
nejméně 15 dnů před konáním schůze, přičemž zveřejněním se považuje pozvánka za doručenou), nově 
může požádat o její svolání 10% členů. Při zastupování na schůzi nesmí být nikdo zmocněncem více jak 
10% členů, každý člen  má jeden hlas, nově jsou určeny záležitosti, kdy je členská schůze schopna se 
usnášet pouze pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, usnesení musí být přijato alespoň 
dvěma třetinami  přítomných členů. Jinak je členská schůze je schopna se usnášet,  pokud je přítomna 
většina všech členů majících většinu všech hlasů a usnesení je přijato nadpoloviční většinou přítomných 
členů. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen 
za účasti a se souhlasem všech členů družstva. Působnost členské schůze se nijak závažně neodlišuje od 
ustanovení ZOK a je uvedena v čl. 13 stanov. Může si vyhradit  do své působnosti rozhodování i o dalších 
otázkách, které ZOK ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti 
svěřené ZOK do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.

Představenstvo:
Jde  o  výkonný a  statutární  orgán  družstva,  který  je  pověřený obchodním vedením družstva,  tzn.,  že 
zastupuje družstvo ve všech záležitostech navenek a za představenstvo v takovém případě jedná předseda 
nebo místopředseda. Pro právní úkony družstva v písemné formě je požadován podpis alespoň dvou členů 



představenstva, z toho musí být jeden jako doposud.  Výkon funkce člena představenstva je výkonem 
osobní  povahy a  nelze  se  v  něm nechat  zastoupit.  Družstvo  nemusí  volit  náhradníky představenstva. 
V tomto případě může představenstvo jmenovat na uvolněné místo v orgánu jiného člena družstva, který 
tuto funkci plní do nejbližšího zasedání nevyššího orgánu, kdy může dojít k doplňující volbě (jedná se 
o tzv. kooptaci). Nově ZOK členovi představenstva zakazuje odstoupit z funkce (přímo ve stanovách to 
uvedeno není), pokud doba k jeho odstoupení je pro družstvo nevhodná. Nevhodnost je subjektivní pojem 
a její posouzení bude činit statutární orgán vždy v konkrétním případě. 

Kontrolní komise:
Platí obdobně totéž, co je uvedeno v komentáři k představenstvu. 

Organizace družstva a pracovní vztahy v družstvu
Toto ustanovení v podstatě zachovává dosavadní stav, kdy běžnou činnost družstva řídí přímo předseda, 
stejně jako ve stávajících stanovách může představenstvo jmenovat pro tuto činnost ředitele. 

Informační deska:
Nově družstvo zřizuje  ve  svém sídle informační  desku,  ktará  musí  být  přístupná každý pracovní  den 
v běžnou  pracovní  dobu  všem  členům.  Co  vše   musí  být  na  ní  zveřejněno,  není  nikde  stanoveno, 
předpokládá se, že základní informace o hospodaření družstva.  Informační deska se zpřístupní členům 
družstva také prostřednictvím internetových stránek www.agronyrov.cz

Zánik družstva:
Tato skutečnost není ve stanovách rozvedena.  Při přeměně právní formy na základě zákona o přeměnách 
obchodních společností  a družstev rozhoduje členská schůze  kvalifikovanou většinou (viz ustanovení 
o členské schůzi).  Zrušení  právnické osoby a její  likvidace je také upraveno v NOZ v § 168 a násl., 
V ZOK je  otázka  zrušení  a  zániku  obchodní  korporace  upravena  v  §  93,  kde  jsou  stanoveny pouze 
doplňující skutečnosti s ohledem na potřebu vyšší kontroly činnosti likvidátora. Člen má právo na podíl na 
likvidačním zůstatku ve výši svého členského vkladu; případné zbývající prostředky se rozdělí mezi členy 
poměrně podle členského vkladu. 

Přechodná a závěrečná ustanovení: 
V nich je zdůrazněno, že tyto stanovy výslovně některé náležitosti neupravují, nebo jsou-li nebo stanou-Ii 
se některá  ustanovení těchto stanov neplatnými nebo neúčinnými, nemá to vliv na platnost  či účinnost 
ostatních ustanovení stanov, která zůstávají platná a účinná. Dále pak konstaování, že těmito stanovami se 
družstvo přizpůsobuje ZOK jako celku. 
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