K L A S , opravárensko výrobní družstvo, Kroměříž
Kaplanova 1763, Kroměříž 707 01
IČ: 00532762

DIČ: CZ00532762

Tel. 573341070, e-mail:klas.ovd@centrum.cz
------------------------------------------------------------------------------------------KLAS,o.v.d. Kroměříž je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl
Dr,vložka 114

V Kroměříži dne 31.05.2014

Věc : Pozvánka na členskou schůzi

Schůze se koná dne 16.06.2014 v 10.00 hodin v sídle družstva – Kaplanova 1763, Kroměříž

Program :

1)

Zahájení

2)

Volba zapisovatele

3)

Projednání a schválení změn stanov

4)

Volba představenstva

5)

Diskuze

6)

Schválení usnesení členské schůze

Úplné znění STANOV
KLAS, opravárensko výrobního družstva Kroměříž

Firma: KLAS, opravárensko výrobní družstvo Kroměříž
Používaná zkratka: KLAS, o.v.d.
Sídlo: Kaplanova 1763, 767 01 Kroměříž

Družstvo KLAS o.v.d. je dobrovolným sdružením členů k provozování podnikatelské činnosti.
Družstvo je právnickou osobou, obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb. bylo
založeno na dobu neurčitou.

I.
Předmět podnikání

1)

Zámečnictví , nástrojařství

2)

Malířství, lakýrnictví a natěračství

3)

Opravy silničních vozidel

4)

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

5)
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení
6)

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

7)

Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze č. 1-3 živnostenského zákona

II.
Členství v družstvu

1.
Členství fyzické osoby v družstvu je podmíněno pracovní účastí člena k družstvu.
Podmínka pracovněprávní ho vztahu neplatí pro starobní a invalidní důchodce, jimž nárok na
starobní, případně invalidní důchod vznikl v době členství v družstvu.

2.
Členem družstva mohou být fyzické i právnické osoby. Fyzické osoby starší 15 let,
které ukončily základní povinnou školní docházku. Právnické osoby ode dne vzniku. Členství
v družstvu vzniká:
a)
rozhodnutím představenstva o přijetí z člena družstva – a to na základě písemné
přihlášky uchazeče o členství v družstvu a splacením vstupního v kladu v termínu určeném
představenstvem družstva. O přijetí za člena rozhodne představenstvo družstva do 30 ti dnů
ode dne doručení přihlášky o členství v družstvu. Představenstvo současně určí lhůtu pro
zaplacení členského vkladu.
b)

zděděním členského podílu a schválením členství dědice představenstvem družstva

c)
schválením smlouvy o převodu členství, členského podílu, práv a povinností
představenstvem družstva

3.
Pokud členové družstva vykonávají pro družstvo závislou práci, řídí se pracovní
poměr členů družstva zákoníkem práce a ostatními obecně závaznými právními předpisy
upravující pracovněprávní vztahy.

4 . Představenstvo je oprávněno odmítnout přijetí přihlášku dědice, který pravomocně zdědil
členský podíl v družstvu za člena družstva, podá-li přihlášku za člena nejpozději do jednoho
měsíce po skončení dědického řízení, pod pro něj nemá odpovídající pracovní zařazení. V
tom případě vzniká dědici nárok na vypořádání podílu. Smlouva o převodu členského podílu
na jinou osobu než člena družstva podléhá schválení představenstva družstva.

5.Družstvo vede seznam všech členů. Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště fyzické
osoby ( obchodní firma, sídlo, IČ právnické osoby), výše členského vkladu a výše, v níž byl
splacen. Do seznamu jsou bez odkladu vyznačeny všechny změny evidovaných skutečností.
III.
Práva a povinnosti členů družstva

Člen družstva má právo:
-

Po dosažení věku 18 let volit a být volen do orgánů družstva

Při zániku členství za trvání družstva na vypořádací podíl a vrácení prostředků
porskytnutých družstvu k užívání
-

Nárok na podíl na zisku ve výši určené rozhodnutím členské schůze

-

Převádět svůj členský podíl na jiné členy družstva

Dostávat od družstva přidělenou práci dle pracovní smlouvy a za vykonanou práci
mzdu

Člen družstva je povinen:
-

Chránit majetek družstva před ztrátou, zničením či poškozením

-

Plnit pracovní povinnosti dle pracovní smlouvy

Dodržovat předpisy ochrany a bezpečnosti při práci a ostatní obecně závazné
předpisy vztahující se k jím vykonávané práci
-

Zdržet se podnikání ve stejném oboru , který tvoří předmět činnosti družstva

-

Splatit členský vklad

IV.
Členský vklad

1.
Základní členský vklad činí 3.000,-Kč a musí být v plné výši splacen do 30 dnů od
rozhodnutí představenstva o přijetí za člena družstva

2.
V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o složení dalšího členského
vkladu.

V.

Zánik členství

1. Dohodou:
Dohoda musí být uzavřena v písemné formě. Členství končí dnem uvedeným v dohodě.

2. Vystoupením:
Na základě písemného oznámení člena družstva. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná
běžet dnem následujícím po doručení oznámení představenstvu družstva.

3.Převodem podílu
Členství zaniká schválením smlouvy o převodu členství, členského podílu, práv a povinností
představenstvem družstva

4. Vyloučením:
Na základě rozhodnutí představenstva zaniká členství, které musí být doručeno
vyloučenému členu. Rozhodnutí musí být písemné, musí obsahovat důvody vyloučení a
poučení o právu podat námitky proti vyloučení k členské schůzi. Rozhodnutí musí
předcházet písemná výstraha dle § 615 zákona č. 90/12 Sb.
Vyloučený je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, podat k
členské schůzi námitky proti vyloučení.
Představenstvo družstva je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena družstva do šesti
měsíců ode dne, kdy se družstvo dovědělo o skutečnostech, které jsou důvodem jeho
vyloučení,
nejdéle do dvanácti měsíců po vzniku těchto skutečností .

O námitkách rozhoduje členská schůze družstva. Proti jejímu rozhodnutí může vyloučený
člen podat do 3 měsíců od doručení rozhodnutí soudní žalobu na prohlášení rozhodnutí
členské schůze za neplatné.

5. úmrtím:
Členství zaniká dnem smrti. Členská práva, jakož i členský podíl jsou předmětem dědictví.
Dědic, který se nestal členem družstva, má právo na vypořádací podíl člena, jehož členství
zaniklo, případně na jeho poměrnou část odpovídající jeho podílu na dědictví dle dohody
dědiců schválené soudem.

6. Prohlášením konkursu
Členství zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu na majetek
člena.

7. Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
Členství zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku

8. V exekučním řízení
Členství zaniká dnem doručení vyrozumění soudu nebo exekutora o neúspěšné opakované
dražbě

9. Zánikem právnické osoby bez právního nástupce

10. Zánikem družstva

11. zánikem pracovního poměru k družstvu

VI.
Vypořádací podíl

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

2. Výše vypořádacího podílu je určena stavem na osobním účtě člena podle účetní závěrky
za kalendářní rok, v němž členství zaniklo. Při určení vypořádacího podílu se nepřihlíží k
prostředkům na nedělitelném fondu družstva.

3.Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Je splatný do 3 měsíců od schválení účetní
závěrky za rok, v němž členství zaniklo.

4.V případě, kdy se nabyvatel zděděného členského podílu nestane členem družstva,
začíná lhůta pro splacení vypořádacího podílu běžet ode dne právní moci rozhodnutí soudu
o vypořádání dědictví
5.Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy v poměru podle výše jimi splacených vkladových
povinností.

VII.
Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou:

a) členská schůze
b) představenstvo

VIII.
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva

1. Funkční období členů volených orgánů družstva je 5 let. Opětovná volba je možná.

2.Do funkcí členů orgánů družstva mohou být voleni pouze členové družstva, starší 18 let,
bezúhonní u nichž nenastala překážka prov ozování živnosti a zástupci právnických osob,
které jsou členy družstva, kteří osobně splňují stejné podmínky volitelnosti
3.Členové volených orgánů jsou povinni vykonávat funkci pečlivě, s potřebnými znalostmi a s
péčí řádného hospodáře.

4. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost,
jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti odpovídá
společně a nerozdílně s ním právnická osoba, která je zmocnila.

5. Členové představenstva družstva nesmějí samostatně podnikat, ani být členy statutárních
a kontrolních orgánů právnických osob se shodným nebo alespoň obdobným předmětem
činnosti, ani takovou činnost ve prospěch třetích zprostředkovávat.

6. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen
prohlášení o odstoupení oznámit toto orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí uplynutím
2 měsíců ode dne doručení prohlášení

7. Při hlasování v představenstvu má každý člen orgánu jeden hlas. V případě rovnosti
hlasů při hlasování představenstva je rozhodující hlas předsedy družstva. Hlasování probíhá
veřejně, nerozhodne-li jednající orgán v jednotlivých případech o tajném hlasování.

8. Pro platné přijetí rozhodnutí kteréhokoliv orgánu družstva je třeba zajistit jeho řádné
svolání, přítomnost nadpoloviční většiny jeho členů orgánů a souhlas nadpoloviční většiny
hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon jiné podmínky

IX.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšší orgán družstva

2.Členská schůze se schází nejméně jednou za rok.

3. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva postupem podle § 636 zákona č. 90/12
Sb.- tj. zveřejněním na internetových stránkách družstva a současným zasláním písemného
vyhotovení pozvánky na adresu člena uvedenou v seznamu členů družstva nejméně 15 dnů
před konáním schůze.

4.Členská schůze musí být dále svolána:
– je-li to v důležitém zájmu družstva
Ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z vlastních zdrojů družstva
by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu
-

Družstvo se dostalo do úpadku nebo hrozícího úpadku

-

požádá-li o to kontrolní komise

-

požádá-li o to alespoň 10% členů, kteří mají nejméně 1/5 všech hlasů

-

jejichž souhrn členských vkladů (splacených) tvoří aspoň 1/3 základního kapitálu.

Pokud představenstvo na žádost 10% členů nebo kontrolní komise nesvolá členskou schůzi
do 30 dnů ode dne doručení žádosti, jsou oprávněny schůzi svolat osoby, které o svolání

schůze požádaly. Představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání členské
schůze.

5. Do působnosti členské schůze patří zejména:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, případně celé představenstvo a
celou kontrolní komisi
c) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně způsobu úhrady ztráty,
d) schvalovat roční účetní uzávěrku,
e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního kapitálu družstva,
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce a rozvoje družstva,
g) rozhodovat o splynutí, sloučení, změně právní formy, rozdělení a o zrušení družstva
h) rozhodnutí o pronájmu, prodeji části družstva nebo jiných významných majetkových
transakcích, včetně rozhodování o majetkových transakcích s nemovitostmi,
ve kterých jsou byty,
i)schvalovat narovnání při uplatňování požadavku náhrady škody za členy orgánů družstva
j) schvalovat rozhodnutí představenstva o poskytnutí finanční asistence
k) rozhodovat o zachování členství členu, jemuž vznikl nárok na starobní či invalidní důchod
l) rozhodovat o otázkách, které lze dle zákoníku práce upravit kolektivní smlouvou

6.Členská schůze rozhoduje o dalších otázkách týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud
si rozhodnutí o nich vyhradila s výjimkou otázek spadajících ze zákona do působnosti
představenstva nebo kontrolní komise.

7. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů
družstva
Nemá-li členská schůze schopnost se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou
schůzi tak, aby se konala do 3 týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně.
Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou, stejným postupem jako
původní členská schůze, s nezměněným pořadem jednání.. Náhradní členská schůze je
schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

8. Při hlasování na členské schůzi má každý člen 1 hlas, předseda družstva 2 hlasy. V
případě hlasování o změně stanov, rozhodnutí o splynutí, sloučení, rozdělení, změně právní
formy a jiném zrušení družstva, při rozhodování o nájmu družstva a jiných majetkových
dispozicích má každý člen pouze jeden hlas.

9. Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej zastupovala
na členské schůzi. Zmocnění musí splňovat náležitosti předepsané občanským zákoníkem.

10. O každé členské schůzi je svolavatel povinen pořídit zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze
b) přijatá usnesení
c) výsledky hlasování
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.

11. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům.

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

13. Na návrh člena vysloví soud neplatnost usnesení členské schůze, pokud usnesení je v
rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu může podat člen,
představenstvo, nebo kontrolní komise do 3 měsíců ode ne, kdy se o skutečnosti, v níž
spatřuje důvod neplatnosti, dozvěděl, nejdéle však do 1 roku ode dne konání členské
schůze.

14. Rozhodování členské schůze per rollam se nepřipouští

X.
Představenstvo družstva
1. Představenstvo má 3 členy

2. Představenstvo svolává a řídí průběh členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech
družstva, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

3. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Je voleno členskou schůzí .

4.Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost.

5.Za představenstvo jedná navenek předseda, nebo kterýkoliv člen představenstva. Je-li
však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba
podpisů dvou členů představenstva družstva.

6. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 ti dnů od doručení podnětu
kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatku.

7. Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Zastupováním předsedy v době jeho
nepřítomnosti jím mohou být pověřeni další členové představenstva družstva.

8. Předseda družstva svolává, organizuje a řídí jednání představenstva. Organizuje a řídí
běžnou činnost družstva.
9. Předseda družstva plní zároveň funkci předsedy představenstva

10. Představenstvo odpovídá za stav informační desky a zpřístupnění informací určených
zákonem členům družstva.

11. Funkce člena představenstva je neslučitelná s přijetím prokury.

12. Do působnosti představenstva patří:
- řešení koncepčních otázek rozvoje družstva
- rozhodování o přihláškách nových členů družstva
- rozhodování o přijetí dědiců za členy družstva
- schvalování převodu členských podílů
- odpovídá za vedení účetnictví, zpracování řádné účetní závěrky a plnění daňových
povinností družstva

XI.
Kontrola družstva
1.

Kontrolní komise se nezřizuje.

2.

Funci kontrolního orgánu vykonává členská schůze.

XII.
Hospodaření družstva

1. Družstvo hospodaří samostatně podle zákonů, těchto stanov, ostatních vnitrodružstevních
předpisů a rozhodnutí orgánů družstva. Cílem hospodaření je vytvoření co největšího zisku.

2.Družstvo může podle usnesení představenstva poskytovat svým členům výhody (naturální
dávky, slevy apod.). Rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence podléhá schválení členské
schůze

3. Členové družstva neodpovídají za závazky družstva. Družstvo neodpovídá za závazky
jiných právnických osob.

4.Majetkové podíly členů družstva jsou vedeny na individuálních účtech členů. Na tyto účty
družstvo připisuje podíl na zisku určeny členskou schůzí, nebo odepisuje částku , kterou je
dle rozhodnutí členské schůze člen povinen přispět k úhradě ztráty družstva.
Stav na účtu je základem pro určení výše vypořádacího podílu.
Prostředky na osobních účtech členů je družstvo oprávněno využívat při své činnosti.
Připsaným
podílem na zisku je člen oprávněn libovolně nakládat.

5.Ze zisku družstvo hradí vlastní finanční povinnosti vůči státu. O rozdělení čistého zisku na
část použitou dále pro potřeby rozvoje družstva a část určenou k rozdělení mezi členy
rozhoduje členská schůze.

6.O výši podílu každého jednotlivého člena na zisku rozhoduje členská schůze tak, že 50%
této části je závislá na výší členského podílu, 50% části bude určeno rozhodnutím členské
schůze dle zásluh, jak jednotliví členové přispěli k rozvoji družstva : zajištění a zavedení
nových výrobních programů, získání nových trhů, snížení provozních nákladů družstva
apod.

7.V případě, že družstvo dosáhne ztráty, může členská schůze rozhodnout o příplatkové
povinnosti členů k úhradě ztráty:
– z přiznaných zhodnocení členských podílů
-

Z hodnoty členských podílů

-

Splacením dalších členských vkladů

XIII.

Fondy družstva

1.

Družstvo zřizuje nedělitelný fond

2.

Nedělitelný fond je vytvářen přídělem ze zisku ve výši

ve výši 10% ročního čistého zisku a to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne
částky rovnající se polovině základního kapitálu družstva zapsaného v obchodním rejstříku.
Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
3.

O zřízení dalších fondů může rozhodnout členská schůze

XIV.
Zánik družstva
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se ruší:
a) usnesením členské schůze
b) prohlášením konkursu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek
majetku
c) rozhodnutím soudu

3. Bylo-li družstvo zrušeno s likvidací, je povinen požádat o výmaz likvidátor po ukončení
likvidace družstva. Bylo-li družstvo zrušeno bez likvidace, zajišťuje výmaz družstva z
obchodního rejstříku právní nástupce družstva.

4. Při likvidaci družstva jmenuje členská schůze tři likvidátory, kteří jsou povinni před
rozdělením likvidačního zůstatku předložit návrh na jeho rozdělení, který projedná členská
schůze.

5. Likvidační zůstatek se rozdělí takto:
- členům se vyplatí splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se
rozdělí mezi členy, jejichž členství ke dni zrušení družstva trvalo alespoň jeden rok a to v
rozsahu, jakým se podíleli na základním jmění družstva.

V Kroměříži dne 31.05.2014

Návrh představenstva:
Předseda družstva Karel Výrostek
Místoppředseda Lenka Hajduková
Člen představenstva Marie Výrosková

