
 

 

Stanovy družstva Morava, mlékařské odbytové družstvo  

Preambule 

Družstvo Morava, mlékařské odbytové družstvo, je společenstvím neuzavřeného počtu 

právnických a fyzických osob založeným z podnětu producentů v odvětví syrového kravského 

mléka za účelem podnikání a zajišťování hospodářských nebo jiných potřeb členů, jehož 

cílem je zejména: 

- zajištění odbytu produkce členů družstva 

- posílení vlivu producentů mléka v tržní vertikále 

- posílení stability výroby mléka a zajištění dlouhodobé perspektivy svých členů 

- optimalizace produkčních nákladů 

 

Článek 1 - Firma a sídlo družstva     

1.1. Firma družstva je: Morava, mlékařské odbytové družstvo (dále též jen 

„družstvo“).  

1.2. Sídlo družstva je: Sokolská 130/1, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov.  

  

 

Článek 2 - Předmět podnikání a činnosti  

2.1. Předmětem podnikání družstva je:  

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

 

Článek 3 – Internetová stránka a informační deska  

3.1. Na adrese www.morava-mod.cz jsou umístěny internetové stránky družstva, 

kde jsou uveřejňovány pozvánky na členskou schůzi a uváděny další údaje pro členy 

družstva.  

3.2. Družstvo zřizuje ve svém sídle a / nebo na svých internetových stránkách 

informační desku. Informační deska je přístupná každý pracovní den v běžnou 

pracovní dobu všem členům družstva.  

 

Článek 4 – Základní členský vklad a další členský vklad  

4.1. Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským 

vkladem. Základní členský vklad do družstva je ve výši 1.000,- slovy: jeden 

tisíc korun českých. . 

4.2. Přistupující člen uhradí základní členský vklad na účet družstva, a to do 

patnácti (15) dní od dne vzniku jeho členství. 

4.3. Členové družstva se mohou podílet na základním kapitálu jedním nebo více 

dalšími členskými vklady. Další členské vklady se řídí následujícími pravidly:  

4.3.1. Každý člen je oprávněn do 30 dnů ode dne schválení těchto stanov uzavřít 

s družstvem písemnou smlouvu o dalším členském vkladu. Předmětem 



 

 

smlouvy bude závazek člena poskytnout družstvu další členský vklad, a to 

ve výši:  

- 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) za každý jeden litr syrového 

kravského mléka dodaného členem družstvu v roce 2017. 

U členů, jejich členství v družstvu netrvalo celý rok 2017, bude výše dalšího 

členského vkladu sjednána podle prohlášení člena o jeho roční produkci 

syrového kravského mléka za rok 2017; totéž platí pro členy přijaté do 

družstva po 31. 12. 2017, přičemž tito členové budou oprávněni uzavřít 

s družstvem smlouvu o dalším členském vkladu do 30 dnů po vzniku jejich 

členství a pokud jejich členství vznikne po 31.12.2018, bude výše jejich 

dalšího členského vkladu sjednána podle prohlášení člena o jeho roční 

produkci syrového kravského mléka za kalendářní rok předcházející roku, 

v němž členovi členství vzniklo. 

4.3.2. Splatnost dalšího členského vkladu bude do konce kalendářního roku, 

v němž byla uzavřena smlouva o dalším členském vkladu. 

4.3.3. Smlouvu o dalším členském vkladu člena schvaluje představenstvo. 

4.3.4. Nesplacení dalšího členského vkladu nebo jakékoliv jeho části je 

důvodem, pro který může být člen z družstva vyloučen. 

  

Článek 5 - Orgány Družstva  

5.1. Orgány družstva jsou:  

5.1.1. členská schůze;  

5.1.2. představenstvo; 

5.1.3. kontrolní komise 

 

Článek 6 – Členská schůze  

6.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.  

6.2. Členskou schůzi svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.  

6.3. Svolavatel nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání členské schůze 

uveřejní pozvánku na členskou schůzi na informační desce umístěné na 

internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu 

uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky na internetových stránkách 

se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na internetových 

stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.  

6.4. V souvislosti s členskou schůzí se nepřipouští rozhodování členů mimo 

členskou schůzi (per rollam) podle zákona o obchodních korporacích;  

6.5. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů 

majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích 

účast členů majících vyšší počet hlasů.   

6.6. Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí 

uvedených v § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je členská schůze 

schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů.  



 

 

6.7. Každý člen má 1 hlas z titulu svého členství v družstvu, a dále za podmínky, že 

má dle č. 4.3. stanov uzavřenou smlouvu o dalším členském vkladu a tento 

další členský vklad má plně splacený má 1 hlas za každých celých 300.000 

(slovy: tři sta tisíc) litrů syrového kravského mléka, které člen na základě kupní 

smlouvy uzavřené mezi členem a družstvem prodal družstvu v roce 

předcházejícím roku, v němž se členská schůze koná. Ust. § 650 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích není předchozími větami dotčeno.  

6.8. Každý člen se může nechat zastoupit zmocněncem, přičemž jeden zmocněnec 

může zastupovat maximálně 3 členy. 

6.9. Členská chůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. Souhlas 

aspoň dvou třetin přítomných členů se vyžaduje, rozhoduje-li členská schůze  

o záležitostech uvedených v § 650 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.  

6.10. Do působnosti členské schůze náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo 

tyto stanovy zahrnují do působnosti členské schůze. Do působnosti členské 

schůze náleží dále též:  

6.10.1. rozhodování o pachtu závodu družstva nebo takové jeho části, 

k jejímuž zcizení se dle právních předpisů vyžaduje souhlas členské 

schůze podle zákona;  

6.10.2. udělování pokynů představenstvu, nejsou-li v rozporu s právními 

předpisy; členská schůze může zejména zakázat představenstvu určité 

právní jednání, je-li to v zájmu družstva.  

6.11. Členská schůze si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do 

působnosti jiných orgánů družstva, to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti 

svěřené zákonem o obchodních korporacích do působnosti představenstva nebo 

kontrolní komise družstva.  

 

Článek 7 – Představenstvo  

7.1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.  

7.2. Představenstvo má 9 členů. Funkční období členů představenstva je čtyři (4) 

roky. -----------------------------------------------------------------------------------------  

7.3. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a 2 místopředsedy. 

7.4. Jménem družstva jednají vždy 2 členové představenstva společně, a to vždy 

předseda nebo místopředseda představenstva a jeden další člen představenstva.  

7.5. Představenstvu náleží obchodní vedení družstva. Představenstvo rozhoduje o 

všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo těmito stanovami 

svěřeny k rozhodování jiným orgánům družstva.  

7.6. Představenstvo se schází alespoň 6x za rok Zasedání představenstva svolává 

jeho předseda nebo místopředseda. 

7.7. Členem představenstva může být pouze člen družstva, nebo fyzická osoba, 

která je členem statutárního orgánu člena družstva. 

 



 

 

Článek 8 – Kontrolní komise 

8.1. Kontrolní komise má 3 členy. Členové kontrolní komise volí ze svých řad 

předsedu a 1 místopředsedu. 

8.2. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a 

projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá 

na ostatních orgánech družstva. 

8.3. Kontrolní komise dbá na dodržování stanov členy družstva. 

8.4. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení 

zisku nebo úhradu ztráty družstva. 

8.5. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorňuje představenstvo a vyžaduje 

zjednání nápravy. 

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

8.7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat u představenstva jakékoliv 

informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného 

odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít 

závažné důsledky pro hospodaření nebo postavení družstva nebo jeho členů. 

Totéž platí i ve vztahu k řediteli. 

8.8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více 

svých členů, kteří mají oprávnění požadovat informace v rozsahu oprávnění 

kontrolní komise. 

8.9. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v představenstvu a 

s pozicí ředitele družstva nebo prokuristy. 

 

Článek 9 – Vznik členství  

9.1. Členství v družstvu vzniká:  

9.1.1. při založení družstva dnem vzniku družstva;  

9.1.2. dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo 

pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí; 

9.1.3. převodem nebo přechodem družstevního podílu. K převodu 

družstevního podílu je nutný souhlas představenstva  

9.2. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou 

formu a vždy obsahují firmu, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a 

vymezení jeho družstevního podílu. V přihlášce uchazeč uvede, že v případě 

přijetí přistupuje ke stanovám družstva. O přijetí do družstva rozhoduje 

představenstvo do 60 dnů od doručení jeho žádosti.   

9.3. Vyjádření o rozhodnutí doručí družstvo zájemci do třiceti (30) dnů od jeho 

projednání na adresu uvedenou v přihlášce, nebo osobně k rukám zájemce.

   



 

 

9.4. Podmínkou členství v družstvu není pracovní poměr v družstvu. 

9.5. Podmínkou členství je skutečnost, že člen je producentem syrového kravského 

mléka, a že s družstvem uzavře písemnou smlouvu o prodeji veškeré své 

produkce syrového kravského mléka mimo přímý prodej družstvu. 

 

Článek 10 – Práva a povinnosti člena družstva  

10.1. Člen družstva má zejména právo:  

10.1.1. na zajištění odbytu mléka, které člen bude družstvu prodávat na 

základě kupní smlouvy uzavřené mezi členem a družstvem 

10.1.2. účasti na řízení družstva, zahrnující jednak oprávnění volit a být volen 

do orgánů družstva, jednak možnost přímo se účastnit řízení a 

rozhodování v družstvu prostřednictvím hlasování na členské schůzi; 

10.1.3. na informace o činnosti družstva a právo kontroly činnosti družstva; 

10.1.4. účasti na činnosti družstva, zahrnující možnost podílet se na výhodách 

a plněních poskytovaných družstvem jednotlivým členům; 

10.1.5. na podíl na zisku podle § 586 zákona o obchodních korporacích, 

přičemž podíl na zisku se určí podle poměru členem splněné vkladové 

povinnosti představované součtem splaceného základního členského 

vkladu a splaceného dalšího členského vkladu k sumě všech 

splněných vkladových povinností dalších členů družstva; u člena, 

jehož členství v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se 

podíl na zisku poměrně zkrátí. 

10.1.6. na vypořádací podíl; 

10.1.7. dispozice s družstevním podílem, a to vždy po předchozím písemném 

souhlasu představenstva; 

10.1.8. domáhat se u soudu nároků podle § 584 a § 663 zákona o obchodních 

korporacích u soudu; 

10.1.9. žádat bezplatné potvrzení o svém členství a o obsahu svého zápisu v 

seznamu členů a právo požádat o opis seznamu všech členů nebo opis 

části seznamu, netýkající se jeho osoby. 

10.1.10. veškerá další práva stanovená právními předpisy nebo stanovami 

družstva 

10.2. Člen družstva má zejména povinnost:  

10.2.1. uhradit vklady do družstva;  

10.2.2. dodržovat stanovy; 

10.2.3. v rámci právních předpisů dodržovat rozhodnutí orgánů družstva; 

10.2.4. oznámit družstvu změny údajů evidovaných v seznamu členů.  

10.2.5. uzavřít do 14 dnů ode dne vzniku členství člena písemnou smlouvu o 

prodeji veškeré své produkce syrového kravského mléka mimo přímý 

prodej družstvu, a následně prodávat družstvu veškerou svou produkci 



 

 

syrového kravského mléka mimo přímého prodeje; porušení této 

povinnosti je důvodem pro vyloučení člena z družstva.  

10.2.6. souhlasit při prodeji syrového kravského mléka členem družstvu s 

právem družstva pozastavit ke krytí finančních rizik členovi platbu 

0,10 Kč (slovy: deset haléřů) z kupní ceny za každý jeden litr 

prodaného mléka, přičemž tato platba bude členovi vrácena vždy do 

30.4. následujícího kalendářního roku, pokud představenstvo 

nerozhodne o jiném termínu. 

10.2.7. plnit veškeré další povinnosti stanovené právními předpisy nebo 

stanovami družstva  

 

Článek 11 – Družstevní podíl  

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

družstvu. Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. 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.  

11.2. Družstevní podíl nemůže být předmětem podílového spoluvlastnictví.  

11.3. Družstevní podíl lze zastavit pouze s předchozím písemným souhlasem 

představenstva.   

11.4. Rozhodnout o výzvě všem členům družstva ke složení dalších členských 

vkladů nad rámec uvedený v čl. 4.3. Stanov může pouze členská schůze. 

11.5. Dědění družstevního podílu se nepřipouští. 

 

Článek 12 – Zánik členství  

12.1. Členství v družstvu zaniká:  

12.1.1. dohodou,  

12.1.2. vystoupením člena  

12.1.3. vyloučením člena  

12.1.4. převodem družstevního podílu  

12.1.5. přechodem družstevního podílu 

12.1.6. smrtí člena družstva 

12.1.7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva 

12.1.8. prohlášením konkurzu na majetek člena 

12.1.9. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena  

12.1.10. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o 

výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo nejsou-li členská práva a 

povinnosti převoditelné, pravomocným nařízení výkonu rozhodnutí 

postižení členských práva 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 stavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. 

12.1.11. zánikem družstva bez právního nástupce  

12.2. Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít 

písemnou formu.  

 

Článek 13 – Vyloučení člena družstva  

13.1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena: 

13.1.1. porušil-li opětovně přes výstrahu své členské povinnosti určené těmito 

stanovami nebo zákonem nebo podmínky vzniku a trvání členství  dle 

těchto stanov 

13.1.2. byl-li člen družstva pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, 

který spáchal proti družstvu nebo jeho členu.   

13.1.3. v případě porušení povinnosti dle čl. 10.2.5. a 10.2.6. těchto stanov, 

případně pokud člen přestane po dobu delší než dva měsíce produkovat 

syrové kravské mléko, případně pokud smlouva o dodávce mléka 

uvedená v čl. 10.2.5. těchto stanov zanikne, aniž by byla ke dni svého 

zániku nahrazena jinou smlouvou vyhovující požadavkům čl. 10.2.5. 

těchto stanov. 

13.1.4. v případě prodlení člena se splacením základního členského vkladu 

nebo dalšího členského vkladu delší než 2 měsíce. 

13.1.5. v dalších případech stanovených právními předpisy nebo těmito 

stanovami 

O vyloučení může představenstvo rozhodnout do 6 měsíců ode dne vzniku 

důvodu pro vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod 

vyloučení nastal. Je - li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení 

podle písm. b) předmětem řízení u jakéhokoliv orgánu veřejné moci, počíná lhůta 

šesti měsíců běžet dnem, kdy se družstvo dovědělo o výsledku tohoto řízení. 

13.2. V dalším se vyloučení člena řídí zákonem o obchodních korporacích. 

 

Článek 14 – Rezervní fond 

14.1. Zřizuje se rezervní fond družstva. 

14.2. Rezervní fond je tvořen ze zisku družstva, přičemž o použití zisku na tvorbu 

rezervního fondu rozhoduje členská schůze v rámci rozhodování o rozdělení 

zisku.  

14.3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. 



 

 

14.4. Rezervní fond nelze rozdělit mezi členy po dobu trvání družstva. 

 

Článek 15 – Vypořádací podíl  

15.1. 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.  

15.2. Při výpočtu vypořádacího podílu se poměr podle bodu 15.1. násobí výší 

vlastního kapitálu družstva po odečtení celého rezervního fondu, zjištěného z 

účetní závěrky sestavené k poslednímu dni účetního období, v němž členství 

zaniklo. Zanikne-li členství do 30. června daného účetního období, určí se 

vypořádací podíl z vlastního kapitálu družstva po odečtení celého rezervního 

fondu k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li takto zjištěný 

vypořádací podíl vyšší. 

15.3. Vypořádací podíl je splatný do 2 let od zániku členství. 

 

Článek 16 – Závěrečná ustanovení 

16.1. Stanovy v tomto znění byly schváleny členskou schůzí, konanou dne 

12.04.2018 za přítomnosti notáře. 

16.2. Jedná se o úplné znění Stanov. 

 

Ing. Oldřich Žďárský 

 předseda představenstva  

Ve Vyškově, dne 12.04.2018 

 


