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------------- Úplné znění stanov družstva -------------
-----------------EXTRAJOB družstvo -----------------

Družstvo EXTRAJOB družstvo, identifikační číslo: 28017391, sídlo:
Hvozdíková 592/6, Újezd, 312 00 Plzeň, je v tomto úplném znění stanov označováno 
jako „družstvo“. -------------------------------- -----------------------------------------------------
Družstvo se podřídilo zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném 
znění, jako celku. ------------------------------ -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------Článek 1-----------------------------------------------
---------------------------------------- Úvodní ustanovení ----------------------------------------
Družstvo je založeno ve smyslu ust. § 552 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, v platném znění, za účelem podnikání, jakož i za účelem vzájemné 
podpory svých členů. -------------------------- -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------Článek 2-----------------------------------------------
--------------------------------Obchodní firma a sídlo družstva--------------------------------

(1) Obchodní firma družstva zní: EXTRAJOB družstvo. -------------------------------------
(2) Sídlem družstva je obec: Plzeň, okres Plzeň-město. ---------------------------------------

-----------------------------------------------Článek 3-----------------------------------------------
---------------------------------- Předmět podnikání družstva ----------------------------------
Předmětem podnikání družstva je:----------- -----------------------------------------------------
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.-

-----------------------------------------------Článek 4-----------------------------------------------
------------------Výše základního členského vkladu a vstupního vkladu------------------

(1) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 13.000,-- Kč 
(třináct tisíc korun českých). Přistupující člen družstva je povinen splatit základní 
členský vklad nejpozději do 3 (tří) let od podání přihlášky do družstva, a to na účet 
družstva u peněžního ústavu nebo v hotovosti osobě pověřené předsedou družstva. ------

-----------------------------------------------Článek 5-----------------------------------------------
-----------------------------Podmínky vzniku členství v družstvu-----------------------------

(1) Členství v družstvu vzniká:-------------- -----------------------------------------------------
a) při založení družstva dnem vzniku družstva,--------------------------------------------
b) za trvání družstva: --------------------- -----------------------------------------------------

aa) přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky,--------------------------
bb) převodem nebo přechodem družstevního podílu, ----------------------------------
cc) jiným způsobem stanoveným zákonem. ---------------------------------------------

(2) Nového člena podle odst. 1 písm. b) lze přijmout na základě písemné přihlášky a po 
splnění těchto podmínek:---------------------- -----------------------------------------------------

a) souhlas s přijetím udělený představenstvem družstva; po dobu, po kterou má 
družstvo méně než 50 (padesát) členů, souhlas s přijetím za člena družstva uděluje 
předseda družstva, ------------------------ -----------------------------------------------------
b) zaplacením vstupního vkladu podle článku 4 stanov nejpozději do 10 (deseti)
dnů od podání přihlášky do družstva. -- -----------------------------------------------------
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(3) Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. --

-----------------------------------------------Článek 6-----------------------------------------------
-----------------------------------Převod družstevního podílu-----------------------------------

(1) Člen družstva může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva bez 
souhlasu představenstva družstva. Převod družstevního podílu dohodou na jinou osobu 
než člena družstva podléhá předchozímu písemnému souhlasu představenstva. -----------
(2) S družstevním podílem se převádí na nabyvatele také základní členský vklad a 
veškeré další majetkové účasti dosavadního člena družstva. ----------------------------------

Článek 7
Zánik členství

(1) Členství v družstvu zaniká:-------------- -----------------------------------------------------
a) písemnou dohodou, ------------------- -----------------------------------------------------
b) vystoupením člena,-------------------- -----------------------------------------------------
c) vyloučením člena, --------------------- -----------------------------------------------------
d) převodem družstevního podílu,------ -----------------------------------------------------
e) přechodem družstevního podílu, ---- -----------------------------------------------------
f) zánikem právnické osoby, která je členem družstva,-----------------------------------
g) prohlášením konkurzu na majetek člena, ------------------------------------------------
h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,--------------------
i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu 
rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, 
pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv 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 zastavení 
exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, -------------------------------------
j) smrtí člena, ----------------------------- -----------------------------------------------------
k) zánikem družstva bez právního nástupce, -----------------------------------------------
l) za dalších důvodů stanovených zákonem. -----------------------------------------------

(2) Písemná dohoda musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká. ----
(3) Vystoupením zaniká členství po uplynutí 6 (šesti) měsíců; tato doba začíná 1. 
(prvním) dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o 
vystoupení z družstva. Oznámení lze odvolat jen písemně a se souhlasem družstva.------
(4) O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. Člen může být vyloučen, jestliže: -

a) opětovně a přes výstrahu porušuje povinnosti uvedené v zákoně, ve stanovách a 
dalších vnitrodružstevních předpisech, -----------------------------------------------------
b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu 
nebo členu družstva, ---------------------- -----------------------------------------------------
c) je bez vážného důvodu v prodlení s platbami dle těchto stanov nebo jinými 
platbami určenými rozhodnutím ustavující členské schůze nebo další jiné členské 
schůze po dobu 3 (tří) měsíců a nepožádal o odklad.--------------------------------------
Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek 
nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o 
zamítnutí námitek. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí 
členské schůze o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se 
vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu 
člena uvedenou v seznamu členů. Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat 
odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení 
oznámení o vyloučení. O námitkách rozhoduje členská schůze většinou všech 
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členů. Pokud členská schůze prohlásí rozhodnutí za neplatné, členství se obnovuje 
ode dne, kdy zaniklo. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu 
přezkoumání. Je-li rozhodnutí členské schůze v rozporu se stanovami nebo 
právními předpisy, soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí 
rozhodnutí členské schůze za neplatné. Právo na podání návrhu o neplatnosti 
rozhodnutí členské schůze zaniká, není-li uplatněno ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne 
doručení rozhodnutí návrhu soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za 
neplatné.-----------------------------------------------------------------------------------------

(5) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena, jeho členství v družstvu se obnovuje;
to neplatí, jestliže byl konkurs zrušen po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že 
majetek dlužníka je zcela nepostačující. ---- -----------------------------------------------------
Jestliže již družstvo vyplatilo členovi vypořádací podíl, je tento povinen jej družstvu 
vrátit do 30 (třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o zrušení konkurzu. 
Toto platí obdobně i v případě pravomocného zastavení výkonu rozhodnutí postižením 
družstevního podílu člena v družstvu nebo pravomocného zastavení exekuce podle 
zvláštního právního předpisu. ---------------- -----------------------------------------------------
(6) Smrtí člena zaniká členský vztah, majetková práva přecházejí na dědice. Dědic 
družstevního podílu zůstavitele může požádat o členství v družstvu, které není vázáno 
na souhlas představenstva, anebo, nestane-li se členem, má nárok na majetkové 
vypořádání (čl. 10). Do skončení dědického řízení uhrazuje povinné platby za 
zemřelého člena potenciální dědic nebo dědicové na základě své vůle projevené 
písemným oznámením družstvu. Ve sporných dědických případech může družstvo 
rozhodnout, že bude povinné platby uhrazovat ze svých zdrojů do vydání 
pravomocného rozhodnutí o dědickém vypořádání, přičemž dědic je vždy povinen tyto 
poplatky zpětně uhradit. Po přijetí právoplatného dědice za člena je tento povinen 
dlužné částky družstvu splatit současně s podáním přihlášky, nestane-li se takový dědic 
členem, jsou mu poplatky hrazené za něho družstvem sraženy z vypořádacího podílu.---

-----------------------------------------------Článek 8-----------------------------------------------
------------------------- Majetkové vypořádání při zániku členství--------------------------

(1) Právo na vypořádací podíl vznikne bývalému členovi při zániku jeho členství za 
trvání družstva. 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. ----------------------- -----------------------------------------------------
(2) Právo na vypořádací podíl je splatné uplynutím 11 (jedenácti) měsíců po schválení 
účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. -------------------------------------------------
(3) Kromě práva na vypořádací podíl nemá bývalý člen družstva ani jeho dědici z 
důvodu zániku členství jiná práva.----------- -----------------------------------------------------
(4) Družstvo je oprávněno započítat své splatné pohledávky vůči bývalému členu proti 
pohledávce bývalého člena na vyplacení vypořádacího podílu.-------------------------------

-----------------------------------------------Článek 9-----------------------------------------------
----------------------- Práva a povinnosti členů družstva a družstva -----------------------

(1) Mezi práva člena družstva patří: -------- -----------------------------------------------------
a) účastnit se na rozhodování družstva prostřednictvím účasti na členské schůzi,
b) právo volit a být volen do orgánů družstva a podílet se na řízení a kontrole 
činnosti družstva prostřednictvím jeho orgánů, --------------------------------------------
c) právo žádat svolání členské schůze, -----------------------------------------------------
d) právo na informace o činnosti orgánů družstva, stavu hospodaření družstva atd.,
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e) vykonávat práce ve prospěch družstva, a to i bez uzavření pracovně právního 
vztahu, přičemž podíl na hospodaření bude stanoven zvláštní dohodou,---------------
f) podílet se na podnikatelské činnosti družstva v případě, kdy jej k tomu družstvo 
vyzve, --------------------------------------- -----------------------------------------------------
g) další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a ostatních 
vnitrodružstevních předpisů. ------------ -----------------------------------------------------

(2) Mezi povinnosti členů družstva patří:-- -----------------------------------------------------
a) dodržovat povinnosti vyplývající pro člena ze stanov a dalších 
vnitrodružstevních předpisů, zejména není člen družstva oprávněn po ukončení 
členství v družstvu uzavřít smluvní či jiný obdobný vztah se smluvním partnerem 
družstva, pro kterého jako člen družstva za trvání členství plnil úkoly vyplývající z 
předmětu činnosti (předmětu podnikání) družstva pro družstvo, ------------------------
b) povinnost platit včas a řádně stanovené platby, poplatky a splnit svůj závazek k 
další majetkové účasti na základě rozhodnutí členské schůze; způsob a termíny 
plateb a splátek stanoví usnesení členské schůze,------------------------------------------
c) splatit vstupní vklad a základní členský vklad, -----------------------------------------
d) oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho bydliště a změny členství v 
družstvu,------------------------------------ -----------------------------------------------------
e) vložit další členský vklad dle usnesení družstva, ---------------------------------------
f) přispívat na úhradu ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, --------
g) podílet se osobně na podnikatelské činnosti družstva v rozsahu, v jakém bude 
vyzván předsedou představenstva, ----- -----------------------------------------------------
h) povinnost chránit majetek družstva, -----------------------------------------------------
i) povinnost zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními 
členy družstva,----------------------------- -----------------------------------------------------
j) vykonávat práce a plnit úkoly pro družstvo vyplývající z předmětu činnosti 
(předmětu podnikání) družstva ve prospěch družstva, a to i bez uzavření pracovně 
právního vztahu. Na písemnou žádost člena družstva lze uzavřít pracovněprávní 
vztah. Podíl na hospodaření bude stanoven zvláštní dohodou.---------------------------

(3) Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva upravují další 
usnesení schválená členskou schůzí. -------- -----------------------------------------------------

---------------------------------------------- Článek 10 ----------------------------------------------
------------------------------------------Orgány družstva------------------------------------------

(1) Orgány družstva tvoří: ------------------- -----------------------------------------------------
a) členská schůze, ------------------------ -----------------------------------------------------
b) představenstvo, ------------------------ -----------------------------------------------------
c) kontrolní komise. ---------------------- -----------------------------------------------------
Po dobu, po kterou má družstvo méně než 50 (padesát) členů, se 
představenstvo nezřizuje a statutárním orgánem družstva je předseda 
družstva. Kontrolní komise se po dobu, po kterou má družstvo méně než 50 
(padesát) členů, nezřizuje. ------------- -----------------------------------------------------

(2) Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 (osmnácti) let.
(3) Funkční období zvolených členů představenstva a kontrolní komise je 5 (pět) let.

Členové orgánů mohou být opětovně voleni. -----------------------------------------------
(4) Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
(5) O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis. -------------------------------------

---------------------------------------------- Článek 11 ----------------------------------------------
-------------------------------------------Členská schůze-------------------------------------------
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(1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, na níž členové družstva uplatňují 
své právo řídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho činnost. Schází se nejméně 1x 
(jedenkrát) za rok, vždy však do 1 (jednoho) měsíce po sestavení účetní uzávěrky. 
Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna většina všech členů majících 
většinu všech hlasů. ---------------------------- -----------------------------------------------------
(2) Členskou schůzi svolává představenstvo družstva. Den a místo konání musí být 
členům oznámeno písemnou pozvánkou s uvedením programu do 15 (patnácti) dnů před 
konáním jednání. Členskou schůzi je představenstvo povinno vždy svolat, nesnese-li 
věc podle představenstva odkladu anebo požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo 
alespoň 10 % (deset procent) členů družstva, kteří mají nejméně 1/5 (jednu pětinu) 
všech hlasů. Jestliže představenstvo nesvolá členskou schůzi tak, aby se konalo do 30 
(třiceti) dnů od doručení žádosti, je osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, 
který požadoval svolání členské schůze, oprávněna svolat členskou schůzi sama. --------
(3) Každý člen družstva má 1 (jeden) hlas. -----------------------------------------------------
(4) K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
přítomných členů družstva, nestanoví-li tyto stanovy nebo zákon o obchodních 
korporacích jinak. ------------------------------ -----------------------------------------------------
(5) Do působnosti členské schůze patří zejména: ----------------------------------------------

a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,---
b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, 
případně předsedu družstva a pověřeného člena,-------------------------------------------
c) určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů 
družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna podle stanov tyto orgány nebo 
jejich členy volit a odvolávat, ----------- -----------------------------------------------------
d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě 
mezitímní účetní závěrku, zprávu o hospodaření družstva a užití zisku, ---------------
e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních 
korporacích,-------------------------------- -----------------------------------------------------
f) schvalovat poskytnutí finanční asistence,------------------------------------------------
g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, -------------------
h) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku, ------------------------------
i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti, -----------------------------------------------------
j) rozhodovat o vydání dluhopisů, ----- -----------------------------------------------------
k) schvalovat převod, zastavení a propachtování závodu nebo takové jeho části, 
která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva a rozhodovat o dalších 
významných majetkových dispozicích, -----------------------------------------------------
l) rozhodovat o přeměně družstva, ---- -----------------------------------------------------
m)schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, ------------------
n) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, neurčí-li 
stanovy, že ji členská schůze neschvaluje, --------------------------------------------------
o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,-----------------------------------------------
p) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, ---------------------------
q) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, -----------------
r) rozhodovat o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu,-----------------
s) schvalovat usnesení družstva, jednací řád, volební řád a další dokumenty, --------
t) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, ----------------------
u) rozhodovat o dalších otázkách, pokud tak stanoví zákon, stanovy, anebo pokud 
si rozhodování o některé věci vyhradila. ----------------------------------------------------
v) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti 
družstva, ----------------------------------- -----------------------------------------------------
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w)schvalovat statuty fondů, ------------- -----------------------------------------------------
x) schvalovat pravidla pro poskytování plnění členům orgánů družstva, --------------
y) stanovovat výši uhrazovací povinnosti. --------------------------------------------------

(6) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou 
členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou 
schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou 
schůzi a samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze musí být svolána novou 
pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 
15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději 
však 10 (deset) dnů před termínem konání náhradní členské schůze. Náhradní členská 
schůze je schopna se usnášet bez ohledu na ust. odstavce 1. ----------------------------------
(7) O průběhu jednání každé členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat 
alespoň: ------------------------------------------ -----------------------------------------------------

a) datum a místo konání, ---------------- -----------------------------------------------------
b) program jednání,----------------------- -----------------------------------------------------
c) přijatá usnesení,------------------------ -----------------------------------------------------
d) výsledky hlasování, ------------------- -----------------------------------------------------
e) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu 
tvoří seznam přítomných členů, pozvánka a podklady, které byly předloženy k 
projednávaným bodům. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k 
nahlédnutí. --------------------------------- -----------------------------------------------------

(8) Členská schůze na počátku svého jednání zvolí předsedajícího.-------------------------

---------------------------------------------- Článek 12 ----------------------------------------------
-------------------------------------Představenstvo družstva-------------------------------------

(1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které: ----------------------------------
a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami 

svěřeny jiným orgánům,-------------- -----------------------------------------------------
b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost,--------------------------
c) projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti nečlenů družstva, na něž 

je povinno odpovědět do 30 (třiceti) dnů, -----------------------------------------------
d) svolává členskou schůzi a připravuje pro ni podklady, --------------------------------
e) odpovídá za roční účetní uzávěrku a sestavuje výroční zprávu o hospodaření 

družstva, které předkládá členské schůzi a kontrolní komisi k projednání,---------
f) projednává případy porušení či neplnění povinností členy družstva a je 

oprávněno vydávat písemné výstrahy, ---------------------------------------------------
g) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, -----------------------
h) oznamuje obchodnímu rejstříku změnu stanov,-----------------------------------------
i) rozhoduje o přijetí osoby, která podala přihlášku do družstva za člena družstva a

vede seznam a evidenci členů družstva; po dobu, po kterou má družstvo méně 
než 50 (padesát) členů, souhlas s přijetím člena uděluje předseda družstva. -------

(2) Představenstvo má 3 (tři) členy, které jmenovitě volí a odvolává členská schůze. 
Členové představenstva si ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Družstvo 
zastupuje ve všech věcech samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 
Předseda dále organizuje a řídí činnost představenstva a svolává je.-------------------------
(3) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však 2x (dva krát) za rok. Je 
povinno se sejít do 10 (deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její 
výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny jeho členů. - -----------------------------------------------------
(4) Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost 
družstva. ----------------------------------------- -----------------------------------------------------
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(5) Po dobu, po kterou má družstvo méně než 50 (padesát) členů, plní působnost 
představenstva členská schůze a statutárním orgánem družstva je předseda 
družstva. ---------------------------------------- -----------------------------------------------------

---------------------------------------------- Článek 13 ----------------------------------------------
---------------------------------------- Předseda družstva-----------------------------------------

(1) Předseda družstva je statutárním orgánem družstva, pokud družstvo nemá 
představenstvo. Předsedovi družstva přísluší:----------------------------------------------------

a) řídit činnost družstva, ----------------- -----------------------------------------------------
b) rozhodovat o všech záležitostech družstva, pokud nejsou zákonem nebo těmito 
stanovami vyhrazeny jinému orgánu. -- -----------------------------------------------------

(2) Předseda plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost.------------------
(3) Funkční období předsedy činí 5 (pět) let. ---------------------------------------------------
(4) Družstvo zastupuje ve všech věcech předseda družstva samostatně. Podepisování se 
provádí tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě družstva připojí svůj podpis s 
uvedením jména a funkce. -------------------- -----------------------------------------------------
(5) Předseda nesmí bez souhlasu členské schůze poskytnout za družstvo žádné záruky 
družstevním hmotným nebo finančním majetkem.----------------------------------------------

---------------------------------------------- Článek 14 ----------------------------------------------
----------------------------------------- Kontrolní komise -----------------------------------------

(1) Kontrolní komisi tvoří 3 (tři) členové, jmenovitě volení a odvolávaní členskou 
schůzí. Pouze jí je kontrolní komise odpovědna, na ostatních orgánech družstva je 
nezávislá. Kontrolní komise provádí kontroly podle potřeby, nejméně však jednou za 6 
(šest) měsíců.-----------------------------------------------------------------------------------------
(2) Mezi pravomoci kontrolní komise patří: ----------------------------------------------------

a) kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si vyžadovat 
od představenstva jakékoli informace o hospodaření družstva, --------------------------
b) uplatňovat práva družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu,---------
c) projednávat stížnosti členů družstva, -----------------------------------------------------
d) vyjadřovat se k řádné, mimořádné nebo konsolidované, popřípadě mezitímní 
účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva, --------------
e) na zjištěné nedostatky upozorňovat představenstvo a dožadovat se zjednání 
nápravy. ------------------------------------ -----------------------------------------------------

(3) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva jakékoli 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. ------ -----------------------------------------------------
Po dobu, po kterou má družstvo méně než 50 (padesát) členů, plní působnost 
kontrolní komise členská schůze.---------- -----------------------------------------------------

---------------------------------------------- Článek 15 ----------------------------------------------
--------------------------Rozdělení zisku a úhrada případné ztráty--------------------------

(1) Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku 
mezi členy, určuje se podíl člena na zisku způsobem, který určí členská schůze, která o 
rozdělení zisku členům rozhodla. ------------ -----------------------------------------------------
(2) Způsob úhrady případné ztráty vzniklé při hospodaření družstva stanovuje na návrh 
představenstva členská schůze, která může stanovit, že člen družstva je povinen přispět 
na úhradu ztráty družstva, a to částkou, která se může rovnat nejvýše výši jeho 
základního členského vkladu. ---------------- -----------------------------------------------------
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---------------------------------------------- Článek 16 ----------------------------------------------
----------------------------------------- Vedení účetnictví -----------------------------------------

(1) Za hospodaření družstva odpovídá představenstvo družstva, které založí a vede účet 
u peněžního ústavu. ---------------------------- -----------------------------------------------------
(2) Družstvo vede účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy. ----------------------------------------- -----------------------------------------------------

---------------------------------------------- Článek 17 ----------------------------------------------
------------------Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření------------------

(1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku.-------------------------------
(2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití 
zisku, případně způsob úhrady ztrát. -------- -----------------------------------------------------
(3) Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení 
zisku a úhrady ztrát k nahlédnutí. ------------ -----------------------------------------------------
(4) Představenstvo je povinno vypracovat každý rok po odevzdání daňového přiznání 
výroční zprávu o hospodaření družstva, kterou spolu s řádnou účetní závěrkou 
předkládá k projednání členské schůzi, a to nejpozději do konce pololetí každého roku. -

---------------------------------------------- Článek 18 ----------------------------------------------
-------------------------------------- Závěrečná ustanovení --------------------------------------

(1) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem o obchodních 
korporacích, příp. občanských zákoníkem.- -----------------------------------------------------


