Stanovy
MLECOOP – odbytového družstva
Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu
právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty
syrového kravského mléka za účelem podnikání a zajišťování hospodářských a jiných potřeb
svých členů. Družstvo se bude řídit zásadami prospěchu svých členů, bez rozdílu formy
podnikání. Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.

Čl. 1
Obchodní firma a sídlo firmy
1. Obchodní firma zní:
2. Sídlo družstva je:
Pracoviště:

MLECOOP – odbytové družstvo
110 00 PRAHA 1, Hybernská (1613/38)
Vyškov, Palánek č.p. 250/1

Čl. 2
Předmět činnosti družstva
Živnost. Zákon – novela – prosíme o kunzultaci následujících názvů živností s paní notářkou
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – vyjma zboží uved.v příl. z.č.
455/91 Sb. v úplném znění a tímto zákonem vyloučeno
2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Čl. 3
Majetkové postavení družstva
1. Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým
majetkem. Členové neručí za závazky družstva.
2. Souhrn majetkových hodnot, které patří družstvu, tvoří jeho obchodní majetek.
3. Obchodní majetek po odečtení veškerých závazků tvoří čistý obchodní majetek družstva.
4. Družstvo hospodaří s majetkem svým i s majetkem pronajatým, půjčeným a svěřeným.
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5. Majetková práva členů k družstvu upravuje obchodní zákoník a tyto stanovy, eventuelně
smlouva mezi družstvem a členem.
6. Do hospodaření družstva lze zasahovat jen v případech stanovených zákonem.

Čl. 4
Vznik členství
1. Členem družstva mohou být pouze právnické osoby založené producenty syrového
kravského mléka, nevyrábějící syrové kravské mléko, podnikající v oblasti obchodu
s mlékem, které mají s družstvem uzavřenou obchodní smlouvu.
2. Podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu dle čl.10 odst. 1
písm.a) těchto stanov. Před jeho splacením členství nevznikne ani přijetím za člena
členskou schůzí.
3. Členství vzniká:
a) při založení družstva dnem vzniku družstva
b) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky
c) převodem členství
d) jiným způsobem stanoveným zákonem
e) zaplacením členského vkladu
4. Pro získání členství je nutná písemná členská přihláška, která obsahuje:
 obchodní firmu organizace, IČO, DIČ
 statutární orgán
 bankovní spojení
 adresu organizace
 souhlas s výší a úhradou členského vkladu
 datum a místo podání členské přihlášky
 podpisy statutárního orgánu dle výpisu z obchodního rejstříku
 klauzuli, že „žadatel prohlašuje, že bude respektovat stanovy družstva a ostatní
předpisy vydané orgány družstva“
 klauzuli, že „člen družstva byl přijat usnesením představenstva dne:“
 výpis z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců
5. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo družstva. Proti rozhodnutí představenstva o
nepřijetí za člena se může žadatel odvolat do 30 dnů od doručení písemného rozhodnutí
k členské schůzi. Rozhodnutí členské schůze je konečné.
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Čl. 5
Zánik členství
Zánik členství v družstvu:
 písemnou dohodou
 vystoupením
 vyloučením
 převodem členství
 vstupem právnické osoby do likvidace, prohlášením konkursu na majetek člena,
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena
 pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností
 vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci
usnesení o nařízení exekuce
 zánikem družstva
Čl. 6
Písemná dohoda
1. Dohodne-li se družstvo zastoupené představenstvem a člen na skončení členství, končí
členství sjednaným dnem.
2. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena musí být
v ní uvedeny důvody, pro které dochází ke skončení členství. Jedno vyhotovení dohody o
skončení členství vydá družstvo členovi.
Čl. 7
Vystoupení
1. Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky doručené představenstvu
z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Členství zaniká uplynutím výpovědní
doby šesti měsíců od prvého dne měsíce následujícího po doručení odhlášky
představenstvu družstva.
2. Odhláška může být odvolána jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.
Čl. 8
Vyloučení
1. Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, porušil-li opětovně a přes výstrahu
své členské povinnosti určené těmito stanovami nebo obchodním zákoníkem.
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2. V písemném rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod vyloučení,
který nemůže být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, kdy bylo toto rozhodnutí
představenstva členovi doručeno, nebo kdy se toto rozhodnutí vrátilo družstvu jako
nedoručitelné.
3. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi a to
nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o
vyloučení. Členská schůze musí o odvolání rozhodnout nejpozději do 6 měsíců po podání
odvoláni. Proti rozhodnutí členské schůze se může člen odvolat k soudu a to nejpozději do
tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí členské schůze,
která vyloučení potvrdila.
Čl. 9
Zánik právnické osoby
V případě, že zaniká právnická osoba má právního nástupce, vstupuje právní nástupce
do všech dosavadních členských práv a povinností.

Čl. 10
Členská práva a povinnosti
1. Člen družstva má tyto povinnosti:
a) splatit základní členský vklad, popřípadě další členský vklad
b) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva
c) nejednat v rozporu s oprávněnými obchodními záměry družstva
d) odvádět družstvu provizi z 1 litru prodaného mléka MLECOOPu ve výši, kterou
stanoví představenstvo družstva
e) uzavřít s družstvem obchodní smlouvu na prodej veškerého syrového kravského
mléka, na které má uzavřeny kupní smlouvy s producenty syrového kravského mléka
mimo individuální kvóty na přímý prodej (prodej ze dvora)
2. Člen družstva má tato práva:
a) podílet se na řízení a kontrole družstva
b) volit do orgánů družstva
c) podílet se na zisku družstva způsobem upraveným ve stanovách a podílet se na
výhodách, které družstvo poskytuje svým členům
d) při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl
e) na zajištění odbytu a realizaci vykoupeného mléka za podmínek stanovených
představenstvem družstva
f) aby jeho zástupce (fyzická osoba) byl volen do orgánů družstva
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Čl. 11
Převod členských práv a povinností
Členská práva a povinnosti může člen družstva převést na jiného člena družstva nebo
jinou právnickou osobu splňující podmínky členství, a to dohodou, která podléhá schválení
představenstvem. Dohoda musí obsahovat ověřené podpisy obou stran.
Smlouva o převodu členství musí mít písemnou formu a nabyvatel v ní musí uvést, že
souhlasí s podmínkami převodu členství a stanovami družstva. Účinky převodu členství
nastávají dnem schválení smlouvy o převodu členství představenstvem družstva.
Čl. 12
Členské vklady
1. Podmínkou vzniku členství je splacení celého členského vkladu ve výši určené těmito
stanovami.
2. Základní členský vklad člena je 5.000,- Kč, uhrazuje se v penězích a člen jej skládá
současně s podáním členské přihlášky.
3. Člen družstva se může na činnosti družstva podílet dalším členským vkladem, který musí
mít pouze peněžní podobu a písemnou formu, přičemž další členský vklad nemůže zvýšit
váhu hlasu jeho zástupce nad rámec těchto stanov.
Čl. 13
Základní kapitál
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních a dalších členských vkladů, k jejichž
splacení se zavázali členové družstva.
2. Výše základního kapitálu, který družstvo zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný
základní kapitál) činí 50.000,- Kč.
3. Členské vklady mohou být na základě řádné roční uzávěrky aktualizovány, usnese-li se na
tom členská schůze družstva.
Čl. 14
Fondy družstva
1. Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond ve výši 50 % zapisovaného základního
kapitálu.
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2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
3. Družstvo zřizuje rezervní fond a další fondy, které jsou vytvářeny ze zisku dle zásad
stanovených členskou schůzí.
Čl. 15
Rozdělení zisku a krytí ztráty
1. Družstvo používá zisk, po projednání řádné účetní závěrky členskou schůzí:
a) k zákonem stanoveným daním, odvodům a poplatkům
b) k vytváření nedělitelného fondu
c) k úhradě ztráty minulých let
d) přidělení do fondů družstva, budou-li zřízeny
e) ostatní účely
2. Zisk může zůstat nerozdělen. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší
členská schůze při projednání řádné roční účetní závěrky.
3. Podíl člena na zisku určeném členskou schůzí k rozdělení mezi členy se určí podle
množství mléka realizovaného členem prostřednictvím družstva v rozhodném roce.
4. O způsobu krytí ztráty družstva rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. Ztráta
družstva vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů:
a) z nerozděleného zisku minulých období
b) ze zisku příštích období
c) fondy tvořenými ze zisku
d) jiným způsobem
Čl. 16
Vypořádací podíl
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Vypořádací podíl je 5 % členského vkladu.
3. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení řádné účetní
závěrky za rok, v němž členství zaniklo.
4. Nárok na vypořádací podíl při zániku členství vyloučením z družstva členovi zaniká.
Čl. 17
Orgány družstva
Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
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Čl. 18
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
2. Členská schůze se svolává nejméně jednou za rok, mimo pravidelné termíny musí být
svolána, pořádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní
komise.
Návrh, aby do svolavatelů bylo uvedeno představenstvo nebo část členů představenstva
nemá logiku, ani oporu v Obchodním zákoně, jelikož hned v následujícím odstavci 3 je
uvedeno, že členskou schůzi vždy svolává představenstvo.
3. Členskou schůzi svolává představenstvo družstva písemnou pozvánkou s navrhovaným
programem a to nejméně 10 dní před konáním členské schůze. Podmínka pozvání je
splněna pozvánkou poslanou poštou, u níž je rozhodující datum podání na poštovní úřad.
Jestliže představenstvo do 40 dnů od doručení žádosti dle odst. 2 nesvolá členskou schůzi,
členskou schůzi je oprávněna sama svolat osoba písemně pověřená žadateli nebo
orgánem, který o svolání členské schůze požádal a členové představenstva, společně a
nerozdílně, jsou povinni takové osobě vydat na její žádost seznam členů družstva.
4. Při hlasování na členské schůzi má každý člen jeden hlas.
5. Do působnosti členské schůze patří:
a) přijímat a měnit stanovy
b) volit a odvolávat členy představenstva a členy kontrolní komise
c) schvalovat řádnou roční účetní závěrku
d) rozhodovat o rozdělení a použití zisku, případně způsobu úhrady ztráty
e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva
g) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o
změně právní formy
h) rozhodovat o prodeji nebo nájmu podniku nebo jeho části a jiných významných
majetkových dispozicích
i) na žádost jedné třetiny členů nebo kontrolní komise představenstvo zařadí jimi
určenou záležitost na pořad členské schůze
6. Není-li se členská schůze schopna usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi
tak, aby se konala nejdéle do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná
členská schůze. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou
s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode
dne, na který bylo svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním
náhradní členské schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na
přítomnost nadpoloviční většinu členů družstva.
7. Člen družstva může písemnou ověřenou plnou mocí zmocnit jiného člena družstva nebo
jinou osobu, aby jej zastupovala.
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8. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání
b) přijatá usnesení
c) výsledky hlasování
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly
předloženy k projednaným bodům.
Čl. 19
Představenstvo
1. Představenstvo má 11 členů.
2. Do výkonu funkce člena představenstva MLECOOPu může člen zmocnit pouze fyzickou
osobu, která je členem statutárního orgánu člena.
3. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, rozhoduje o všech záležitostech, které
nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva.
4. Představenstvo má právo udělit prokuru.
5. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Za
představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda . Pro právní úkon, který činí
představenstvo v písemné formě je třeba k vytištěnému nebo jinak zobrazenému názvu
družstva, podpisů dvou členů představenstva, z nichž jeden je vždy předseda nebo
místopředseda. Právní úkon, který činí prokurista činí tak, že k vytištěnému nebo jinak
zobrazenému názvu družstva připojí prokurista svůj podpis s vyznačením prokury.
6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a tři místopředsedy.
7. Představenstvo se schází podle potřeby. Musí se sejít do 10 dnů od doručení podnětu
kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
8. Jednání představenstva se pravidelně zúčastňuje kontrolní komise, ředitel a prokurista.
Čl. 20
Ředitel družstva
1. Běžnou činnost družstva řídí a organizuje ředitel družstva.
2. Ředitel družstva je jmenován a odvoláván představenstvem družstva nadpoloviční
většinou všech členů. Práva a povinnosti ředitele stanoví manažerská smlouva.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
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3. Ředitel má právo se zúčastňovat všech jednání představenstva a má jeden poradní hlas.
4. Ředitel zabezpečuje obchodní činnost a plnění usnesení představenstva.
5. Ředitel má plnou pravomoc v pracovněprávních záležitostech.
6. Ředitel má právo delegovat své pravomoce na podřízené pracovníky.
7. Ředitel má povinnost spolupracovat s kontrolní komisí.
8. Pro ředitele platí zákaz konkurence v rozsahu § 249 obchodního zákoníku.
Čl. 21
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat
stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech
družstva.
2. Kontrolní komise má tři členy. Je volena členskou schůzí. Předsedu a místopředsedu si
volí ze svých členů.
3. Kontrolní komise se schází nejméně jednou za tři měsíce.
4. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat jakékoli informace o hospodaření družstva. Na
zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání
nápravy.
5. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo
úhrady ztráty družstva.
Čl. 22
Společná ustanovení o orgánech družstva
1. Při hlasování představenstva a kontrolní komise má každý člen nezastupitelný jeden hlas.
2. Pro platnost usnesení představenstva a kontrolní komise je třeba přítomnost nadpoloviční
většiny jejich členů a souhlasu většiny přítomných členů.
3. Funkční období volených orgánů je tři roky. Členové prvních orgánů po založení družstva
jsou však voleni jen na jeden rok.
4. funkce člena představenstva a kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
5. K platnosti usnesení členské schůze je nezbytné její řádné svolání, přítomnost
nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny přítomných členů.
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6. Člen družstva může z volené funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož
je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, který ho zvolil.
Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, co se o
odstoupení dověděl, nejpozději však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se
odstoupení pokládá za projednané.
7. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva mají stejnou odpovědnost
jako by byly členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí
právnická osoba, která je zmocnila.
Čl. 23
Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo může být zrušeno:
a) usnesením členské schůze
b) prohlášením konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek
majetku
c) rozhodnutím soudu
3. Usnesení členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem.
4. Usnesení členské schůze o sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva, musí obsahovat
určení právního nástupce a vymezení obchodního majetku, který na něj přechází. Při
rozdělení družstva členská schůze určí, jak se majetek družstva a jeho členové rozdělí. Při
tomto určení se vezme zřetel na oprávněné zájmy jednotlivých členů.
5. Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost. Při změně právní formy
nezaniká právnická osoba. Na změnu právní formy družstva se použijí přiměřeně
ustanovení o změně právní formy obchodní společnosti. Člen družstva, který se změnou
právní formy nesouhlasil, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro
změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka.
Ustanovení § 220u odst. 3 se použije přiměřeně, a to i při změně právní formy na
veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost.
6. Při zrušení a likvidaci družstva se družstvo a jeho orgány řídí ustanovením § 254 až 259
Obchodního zákoníku.
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Čl. 24
Závěrečná ustanovení
1. Stanovy v tomto znění byly schváleny členskou schůzí, konanou dne 31.8.2001 za
přítomnosti notářky.
2. Jedná se o úplné znění stanov. Pozdější změny a doplňky těchto stanov podléhají
schválení členskou schůzí za přítomnosti notáře, bude-li to vyžadovat zákon.

Ve Zdislavicích dne 31. srpna 2001

………………………………
předseda družstva

………………………………….
místopředseda družstva
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Složení představenstva Mlecoopu:

Předseda představenstva:
Ing. SÁŇKA Pavel
bytem Rájec – Jestřebí, Komenského 261, PSČ 679 02
r.č.: 401122/447

Místopředsedové představenstva:
Ing. NOVÁK David
bytem Uhersko č.p. 9 PSČ 53373
r.č.: 660409/0922
Ing. SPREMO Milan
bytem Nový Bor, Brigádníků 303, PSČ47301
r.č.: 521116/184

Členové představenstva:
PAVLÍČEK Zdeněk
bytem Dobruška, Podbřezí -Lhota 81, PSČ 51801
r.č.: 591230/02
Miloslav POTŮČEK
bytem Roudnice nad Labem, V uličkách 2580, PSČ 41301
r.č.: 490111/016
Ing. SOCHR Václav
bytem Roudnice nad Labem, Švermova 1299, PSČ 41301
r.č.: 500618/260
KUPKOVÁ Věra
bytem Horní Sloupnice čp. 100, PSČ 565 52
r.č.: 596204/0854
Ing. LUKÁŠEK Josef
bytem Nové Město, Černčice 124, PSČ 549 01
r.č.: 451110/008
Ing. BULÍN Václav
bytem Kralovice, Štichovice 5, okres Plzeň – sever, PSČ 331 41
r.č.581119/1595
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Složení kontrolní komise Mlecoopu
Předseda kontrolní komise:
Ing. ŽĎÁRSKÝ Oldřich
bytem Žamberk, České Petrovice 70, PSČ 564 01
r.č.: 570219/2518

Členové kontrolní komise:
DOBŠOVÁ Marcela
bytem Šárovcova Lhota 2, okr. Jičín, PSČ 507 59
r.č.: 556110/2041
Ing. ŠVEC Jaroslav
bytem Praha 10 - Kolovraty, Nad nádrží 455/9, PSČ 103 00
r.č.: 530817/182
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