STANOVY
družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB
Článek 1
Založení a vývoj družstva
1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo
založeno na základě usnesení ustavující členské schůze ze dne 30.9.1956.
2. Družstvo bylo zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle
DrXVIII vložka číslo 401 dne 5.11.1956 a bylo mu přiděleno identifikační číslo 000 32 115.
3. S tímto družstvem jako družstvem přejímajícím byla podle § 36 odstavec 1 zákona číslo 53/54 Sb.
sloučena bez likvidace tato družstva: JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Dobroníně, JEDNOTA, lidové
spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Krásné Hoře, JEDNOTA, lidové
spotřební družstvo v Pohledu, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo ve Štokách, JEDNOTA, lidové spotřební
družstvo v Úsobí, a Okresní svaz spotřebních družstev v Havlíčkově Brodě.
4. S tímto družstvem jako družstvem přejímajícím byla podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 14.
května 1960, dohody o sloučení z téhož dne, a souhlasu Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze ze dne 13.
června 1960 sloučena bez likvidace tato družstva: Jednota, lidové spotřební družstvo v Chotěboři a Jednota, lidové
spotřební družstvo v Ledči nad Sázavou.
5. Dne 14.8.1978 se změnila obchodní firma družstva na JEDNOTA, spotřební družstvo v Havlíčkově
Brodě, a následně dne 10.září 1992 se změnila na Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod.
6. Obchodní firma se následně změnila na COOP družstvo HB.
7. S tímto družstvem jako družstvem přejímajícím bylo sloučeno zanikající družstvo s obchodní firmou
Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Nerudova 452, PSČ 767 01, identifikační číslo 000
32 280.
8. S tímto družstvem jako družstvem přejímajícím bylo sloučeno zanikající družstvo s obchodní firmou
Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 568 02, identifikační
číslo 000 32 191.
Článek 2
Základní ustanovení
1. Družstvo COOP družstvo HB (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i
právnických osob založeným za účelem podnikání a uspokojování hospodářských, sociálních a jiných potřeb
svých členů.
2. Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
3. Obchodní firma družstva zní: COOP družstvo HB.
4. Název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti: Praha.
Článek 3
Majetkové poměry družstva
Družstvo je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky
družstva. Družstvo poskytuje svým členům výhody podle svých možností v souladu s právním řádem České
republiky, se svými stanovami, rozhodnutími představenstva a usneseními členské schůze.
Článek 4
Předmět podnikání družstva:
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- výroba elektřiny
- hostinská činnost,

- řeznictví a uzenářství,
- pekařství, cukrářství,
- projektová činnost ve výstavbě,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- silniční motorová doprava,
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
Článek 5
Členský vklad a majetkové vztahy
1. Základní členský vklad činí 800,-- Kč (osm set korun českých) a je splatný současně s podáním členské
přihlášky, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví něco jiného.
2. Členským vkladem člena družstva se rozumí součet jeho základního členského vkladu a dalších členských
vkladů, které družstvu uhradil, které zdědil, nabyl v důsledku přeměny družstva nebo na něho byly převedeny od
jiného člena.
3. Pokud by na člena družstva přešlo více základních členských vkladů (ať již na základě převodu
družstevního podílu, dědictví či v důsledku přeměny družstva) považuje se pouze jeden z nich za "základní členský
vklad" a ostatní se považují za "další členské vklady".
4. V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o složení mimořádného dalšího členského vkladu a o
jeho výši. Členové družstva se mohou zavázat k mimořádnému dalšímu členskému vkladu za podmínek určených
členskou schůzí ve výši a za podmínek přijatých v usnesení členské schůze.
5. O způsobu úhrady vkladů členů družstva rozhoduje představenstvo družstva.
6. Členové družstva a jeho zaměstnanci si mohou v souladu s obecně závaznými právními předpisy ukládat
svoje finanční prostředky u družstva či investovat do jeho podnikání formou majetkové účasti. Pravidla takové účasti
či investic zpracovává a schvaluje představenstvo družstva.
Článek 6
Vznik členství
1. Členy družstva mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.
2. Pro získání členství je nutná písemná přihláška, která obsahuje:
- u fyzické osoby: jméno žadatele, bydliště, datum narození,
- u právnické osoby: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, bankovní spojení.
Žadatel musí uvést, že jsou mu známy stanovy, podmínky pro členství a že se jim podřizuje, včetně způsobu
úhrady základního členského vkladu.
3. Po splnění podmínek pro vznik členství v družstvu členství vzniká:
a/při založení družstva podanou členskou přihláškou na ustavující členské schůzi,
b/ za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky schválené představenstvem a
splacením základního členského vkladu.
c/ převodem družstevního podílu dnem schválení převodu představenstvem, za podmínek odstavce 5 a 6
tohoto článku s těmito výjimkami:
- při úmrtí člena - fyzické osoby podle článku 11 stanov,

- zánikem člena právnické osoby přechází jeho členství na jejího právního nástupce podle článku 12 stanov.
4. Podmínkou členství není pracovní vztah ke družstvu.
5. Smlouva o převodu družstevního podílu musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí uvést, že souhlasí
s podmínkami převodu a stanovami družstva. Podpisy nemusí být úředně ověřeny. Převod je podmíněn souhlasem
představenstva družstva. Účinky převodu členství nastávají dnem schválení smlouvy představenstvem družstva.
6. Vznikem dalšího členství v
družstvu (např. na základě převodu dalšího družstevního podílu na
stávajícího člena družstva) splyne takto získané členství s původním v členství jediné.
7. Družstvo je povinno vést seznam všech svých členů, ve kterém musí být zapsáno kromě obchodní firmy a
sídla a identifikačního čísla právnické osoby nebo jména, bydliště a data narození fyzické osoby jako člena i výše
základního členského vkladu a rovněž výše dalších členských vkladů a výše, v níž byly splaceny. Vseznamu je rovněž
uveden den vzniku členství.
Článek 7
Zánik členství
Členství v družstvu zaniká:
- písemnou dohodou,
- vystoupením,
- vyloučením,
- převodem družstevního podílu,
- úmrtím u fyzické osoby,
- vstupem právnické osoby do likvidace, nebo zánikem bez likvidace,
- prohlášením konkursu na majetek člena nebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku
člena,
- pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu,
- vydáním exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po právní moci usnesení o nařízení exekuce
- zánikem družstva bez vzniku právního nástupce.
Článek 8
Písemná dohoda
1. Dohodne- li se družstvo a člen na zániku členství, končí členství sjednaným dnem.
2. Dohodu o zániku členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o zániku členství
vydá družstvo členovi.
3. Dohodu o zániku členství uzavírá se členem za družstvo představenstvo družstva.
Článek 9
Vystoupení
1. Člen může vystoupit z družstva na základě písemného oznámení o vystoupení z jakéhokoliv důvodu nebo
bez uvedení důvodu. Členství zaniká v den, kdy toto oznámení projedná představenstvo družstva, nejpozději však
uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne, kdy bude oznámení o vystoupení družstvu doručeno.
2. Oznámení o vystoupení může být odvoláno jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.
Článek 10
Vyloučení
1. Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena:
a/ porušil - li opětovně přes písemnou výstrahu své členské povinnosti určené těmito stanovami nebo
zákonem o obchodních společnostech a družstvech,
b) z dalších důležitých důvodů, jmenovitě

- pokud neplní dlouhodobě svoje smluvní závazky vůči družstvu,
- pokud způsobí-li družstvu úmyslně jakoukoli škodu či z nedbalosti škodu přesahující 20.000,-- Kč (slovy
dvacet tisíc korun českých),
- pokud neohlásí-li do třech (3) měsíců změnu svého jména, trvalého pobytu či doručovací adresy a v
důsledku toho se mu nedaří doručovat písemnosti,
c/ byla - li fyzická osoba pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu
nebo jeho členu.
2. V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odstavce 1, který nemůže být
dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyloučení členovi.
3. Za doručenou se pak považuje listovní zásilka, která byla předána do poštovní přepravy jako doporučená
do vlastních rukou (adresovaná na poslední adresu oznámenou družstvu) a to pátý (5) den po jejím předání k
poštovní přepravě, pokud zákon nestanoví jinak.
4. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení oznámení o vyloučení. Proti rozhodnutí členské schůze může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců
ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.
Článek 11
Úmrtí člena
1. V případě úmrtí člena zaniká členství dnem smrti. Družstevní podíl je předmětem dědictví. Dědic
družstevního podílu může požádat družstvo o členství, o jeho žádosti o přijetí rozhodne představenstvo. Pokud dědic
nepožádá o členství do jednoho (1) roku ode dne právní moci usnesení, kterým bude dědické řízení ukončeno, má se
za to, že dědic svého práva vzniku členství nevyužil (a situace je obdobná jako kdyby představenstvo členství dědice
odmítlo).
2. V případě, že dědic své právo na vznik členství v družstvu nevyužije, je družstvo povinno se s ním
vypořádat.
Článek 12
Zánik právnické osoby
V případě, že zaniklá právnická osoba má právního nástupce, může požádat družstvo o členství. O přijetí
tohoto právního nástupce rozhoduje představenstvo družstva.
Článek 13
Vypořádací podíl
Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Výše vypořádacího
podílu se stanoví ve výši členského vkladu člena (tedy součtu jeho základního členského vkladu a dalších členských
vkladů). Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Družstvo je povinno vyplatit vypořádací podíl nejpozději do dvou
(2) let ode dne zániku členství.
Článek 14
Fondy družstva
1.

Družstvo zřizuje rezervní fond – jsou do něho převedeny prostředky z nedělitelného fondu podle stavu
ke dni účinnosti těchto stanov. Rezervní fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
O jeho doplnění a použití rozhoduje členská schůze.

2.

Dále družstvo zřizuje sociální fond – o jeho doplnění a použití rozhoduje představenstvo družstva.

3.

Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů.

Článek 15
Rozdělení zisku
1. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání účetní
závěrky.

2. Způsob vymezení podílu na zisku se řídí zákonem o obchodních korporacích v platném znění. Podíl člena
na zisku určeném k rozdělení mezi členy se určí poměrem výše splacených členských vkladů k splaceným členským
vkladům všech členů.
3. Návrh na rozdělení zisku předkládá představenstvo družstva na členské schůzi.
Článek 16
Základní práva členů
Člen má v souladu se zákonem a stanovami právo zejména:
a/ volit a být volen do orgánů družstva,
b/účastnit se řízení a rozhodování v družstvu,
c/podílet se na výhodách poskytovaných družstvem,
d/má nárok při zániku členství na vypořádací podíl,
Článek 17
Základní povinnosti členů
1. Člen je zejména povinen:
a/ dodržovat stanovy,
b/ dodržovat rozhodnutí orgánů družstva,
c/ uhrazovat základní členský vklad a případné další vklady,
d/ ohlásit písemně či e-mailem (opatřeným elektronickým podpisem) každou změnu, která souvisí s evidencí
jejich členství (zejména změnu jména, změnu bydliště či doručovací adresy), a to nejpozději do třech (3) měsíců ode
dne, kdy k takové změně dojde,
e/přispět k úhradě ztráty družstva vykázané účetní závěrkou, a to na základě příslušného rozhodnutí členské
schůze až do výše svého základního členského vkladu,
2. Družstvo může rozšířit práva i povinnosti členů dle usnesení členské schůze.
Článek 18
Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou:
A. členská schůze
B. představenstvo družstva.
C. kontrolní komise
2. Jako členové orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let nebo právnické osoby,
které jsou členy družstva.
3. Je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím
členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu zmocněna; plná moc musí mít písemnou formu; pokud
nejedná přímo statutární zástupce. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného
orgánu družstva osobně, kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě.
4. Pro platnost usnesení členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů (ať již
přítomných osobně či zástupci na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele), pokud tyto
stanovy nebo zákon neurčují jinak.
Článek 19
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva /dále jen členská schůze/, kterou svolává
představenstvo družstva.

2. Pozvánku zveřejní svolavatel nejméně patnáct (15) dní před konáním členské schůze na internetových
stránkách družstva http://www.coophb.cz/cz/aktuality/pro-cleny/, a to do okamžiku konání členské schůze.
Současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním na internetových stránkách je
pozvánka považována za doručenou všem členům. Není-li svolavatelem představenstvo, musí představenstvo umožnit
svolavateli zveřejnění pozvánky na internetových stránkách družstva.
3. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva.
4. Do působnosti členské schůze patří záležitosti svěřené jí zákonem a těmito stanovami, zejména:
a/měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, volit a odvolávat předsedu představenstva
(družstva) a dva
místopředsedy představenstva (družstva)
c) schvalovat účetní závěrky,
d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu,
f) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,
g) schvalovat uzavření smluv, u nichž schválení členskou schůzí ukládá zákon.
5. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech, týkajících se družstva a jeho činnosti, které si výslovně
vyhradí usnesením.
6. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva, pokud zákon
nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
Není- li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo družstva bez zbytečného odkladu náhradní
členskou schůzi.
Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na počet
přítomných členů.
7. Pokud zákon nestanoví obligatorně jinak , pak má při hlasování člen družstva tolik hlasů, kolikrát je
v částce jeho členského vkladu (tedy součtu jeho základního členského vkladu a dalších členských vkladů), obsažena
celá částka rovnající se základnímu členskému vkladu.
8. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena, aby jej na členské schůzi zastupoval. Na této plné moci
musí být úředně ověřen podpis zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné
nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny
všech členů družstva.
9. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí zejména obsahovat:
a/ datum a místo konání schůze,
b/ přijatá usnesení, c/ výsledky hlasování,
d/ nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
10. Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, předložené plné moci, oznámení o konání členské schůze
a podklady, které byly předloženy k projednaným bodům.
11. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
Článek 20 Představenstvo
1. Představenstvo řídí obchodní činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou
zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
2. Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
3. Představenstvo má sedm (7) členů volených členskou schůzí, včetně předsedy a dvou místopředsedů.
Místopředsedové zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti.
4. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.

5. Družstvo zastupuje samostatně předseda nebo některý z místopředsedů či společně dva jiní členové
představenstva.
6. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát (1x) za měsíc. Musí se sejít do 10 (deseti)
dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
7. Předseda organizuje a řídí jednání představenstva. V jeho nepřítomnosti tak činí některý z
místopředsedů.
8. Nestanoví-li představenstvo jinak, předseda jedná jménem družstva v
jiných družstvech či akciových společnostech, ve kterých má družstvo podíl.

obchodních společnostech, v

Článek 21 Kontrolní komise
1. Kontrolní komise má tři (3) členy.
2. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí činnost kontrolní komise,
místopředsedu.

a

3. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů.
Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
4. Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty
družstva.
5. Kontrolní komise dbá na dodržování stanov družstva všemi členy. Na zjištěné nedostatky upozorňuje
představenstvo družstva a vyžaduje zjednání nápravy.
6. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x (jedenkrát) za 3 (tři) měsíce.
7. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoliv informace o hospodaření
družstva. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi všechny skutečnosti, které
mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho členů.
8. K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této věci mají
oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
Článek 22
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
1. Funkční období jednotlivých členů orgánů družstva je pětileté (5-leté).
2. Členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva opětovně.
3. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou navzájem neslučitelné.
4. Člen orgánu družstva, může z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem.
Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem. Příslušný orgán musí odstoupení
projednat na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděl, nejdéle však do 3 (tří) měsíců. Po
marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané.
5. Orgán, jehož člen odstoupil, může za řádně zvoleného člena kooptovat svým usnesením náhradního člena
až do doby, kdy může být provedena řádná volba nového člena. Toto ustanovení platí i v případě, kdy členství v
orgánu družstva zanikne smrtí člena. Náhradní člen má práva a povinnosti řádného člena.
6. Člen voleného orgánu může být z funkce odvolán orgánem, který ho do funkce zvolil. Výkon funkce
končí přijetím usnesení o odvolání.
7. Jestliže členovi orgánu družstva skončí jeho funkční období, jeho funkce zaniká volbou nového člena
orgánu družstva, nejpozději však uplynutím tří (3) měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
Článek 23
Účetní závěrka
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Za sestavení odpovídá představenstvo družstva.
2. Spolu s účetní závěrkou navrhne představenstvo družstva i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě
způsob úhrady ztrát.

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

Článek 24
Účast v jiné právnické osobě
Na podporu svých zájmů může být družstvo členem, společníkem či akcionářem jiné právnické osoby. O
tomto rozhoduje představenstvo družstva.
Článek 25
Zrušení, likvidace a přeměna
Zrušení, likvidace a přeměna družstva se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích a ostatních
právních předpisů.
Článek 26
Ustanovení závěrečná
1. V případě, že některé ustanovení těchto stanov se - ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo
vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení chybí,
zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu,
který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo - není-li takového ustanovení právního
předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.
2. Družstvo je podřízeno zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o
obchodních korporacích) jako celku.
3 Toto novelizované znění stanov družstva nabývá účinnosti dnem jejich schválení, tedy dnem 19. 6. 2017.

