Úplné znění stanov
Družstva ENVICRACK
HLAVA I.
PREAMBULE
Čl. 1
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem
zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků
programu „Klastry, Operační program průmysl a podnikání“.
Družstvo ENVICRACK je otevřenou společností a je zřízena za účelem podpory
inovací a zvýšené konkurenceschopnosti v oblastech činností provozovaných
klastrem ENVICRACK. Tuto skutečnost všichni zakládající členové družstva
před jejím založením potvrzují. Všichni zakládající členové dále vyjadřují
svůj zájem podílet se na činnosti klastru ENVICRACK v rozsahu a způsobem,
který odpovídá stávajícím předmětům jejich podnikání a cílům klastru. Další
detaily tohoto zapojení jednotlivých členů družstva budou upřesňovány
jednotlivými smlouvami, zejména o spolupráci.
Klastr je především zaměřen na činnosti spojené s likvidací odpadů a z nich
vznikajících plynů a látek a využívání alternativních zdrojů energie.
Zmíněné činnosti budou spočívat zejména:
a) ve vzájemné spolupráci členů,
b) podpoře a rozvoji aktivit směřujících k rozvoji a aplikaci V a
V v příslušných oblastech,
c) v rozvoji inovačních aktivit v rámci družstva,
d) ve snaze prosadit se na zahraničních trzích a maximalizovat exportní
výkonnost družstva.

Čl. 2
Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým
svým majetkem.

HLAVA II.
OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A PŘEDMĚT ČINNOSTI DRUŽSTVA
Čl. 3
Obchodní firma a sídlo družstva
Obchodní firma družstva zní: Družstvo ENVICRACK
Sídlo družstva je: Ostrava

Čl. 4
Předmět činnosti družstva
Předmětem činnosti družstva je:
- výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských
věd

Čl. 5
Trvání družstva
Doba trvání družstva není časově omezena.

HLAVA III.
VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ K DRUŽSTVU A
DRUŽSTVA K ČLENŮM
Čl. 6
Vznik a zánik členství
1. Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva může být fyzická
osoba starší 18 let věku i právnická osoba. Členství není podmíněno
pracovním
vztahem
k družstvu.
Členství
nevzniká
před
zaplacením
základního členského vkladu.
2. Členství vzniká:
a) při založení dnem vzniku družstva,
b) za trvání družstva rozhodnutím představenstva družstva o přijetí za
člena na základě písemné členské přihlášky vlastnoručně podepsané
uchazečem o členství, u právnické osoby podepsané statutárním orgánem
právnické osoby a opatřené razítkem této právnické osoby,
c) převodem členství,
d) jiným způsobem stanoveným zákonem.
3. Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě
firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické
osoby jako člena i výše jejích členského vkladu a výše, v níž byl
splacen. Při zpracování osobních údajů členů družstva – fyzických osob,
je družstvo povinno postupovat v souladu s ustanovením obecně závazných
právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
4. Do seznamu členů se bez odkladu vyznačí všechny změny evidovaných
skutečností. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání
potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Taková
potvrzení nemůže člen žádat o jiném členovi družstva. Představenstvo
umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl.
5. Přihláška musí obsahovat u fyzické osoby jméno a příjmení uchazeče o
členství, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště uchazeče a výši
základního členského vkladu, u právnické osoby firmu nebo název
právnické osoby, sídlo, identifikační číslo a výši základního členského
vkladu. Přihláška musí dále obsahovat prohlášení uchazeče o členství, že
přistupuje k platným Stanovám družstva, jakož i ke vnitrodružstevním
předpisům.
6. Přihláška je neodvolatelná ode dne jejího doručení družstvu až do dne
rozhodnutí představenstva družstva o přijetí, či nepřijetí uchazeče.
V případě nepřijetí uchazeče za člena družstva se uchazeči neprodleně,
nejpozději do tří dnů od rozhodnutí představenstva družstva o nepřijetí,
tato skutečnost sdělí. Uchazeči se nesděluje důvod, pro který nebyl
přijat do družstva.
7. Proti rozhodnutí představenstva družstva o nepřijetí za člena družstva,
může uchazeč podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání
k členské schůzi, která rozhoduje s konečnou platností.
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8. Členská práva a povinnosti může člen převést na jiného člena družstva, a
to bez souhlasu představenstva družstva. Dohoda o převodu členských práv
a povinností na třetí osobu podléhá souhlasu představenstva.
9.

Členství zaniká:
a) písemnou dohodou
Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství
sjednaným dnem. Dohoda musí mít písemnou formu.
b) vystoupením
Vystoupení musí být družstvu oznámeno písemným oznámením člena o
vystoupení z družstva, a to i bez udání důvodu. Členství zaniká
uplynutím doby tří měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil
vystoupení představenstvu družstva. Písemné oznámení o vystoupení
z družstva musí obsahovat jména a příjmení člena, datum narození,
bydliště a vlastnoruční podpis člena, u právnické osoby musí písemné
oznámení o vystoupení z družstva obsahovat firmu nebo název právnické
osoby, sídlo, identifikační číslo a vlastnoruční podpis osoby
jednající za tuto právnickou osobu nebo osob jednající za tuto
právnickou osobu.
c) vyloučením
Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena:
ca) byl-li člen (fyzická osoba) pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin, který spláchal proti družstvu nebo členu družstva,
cb) pokud opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti
vyplývající z těchto stanov, příp. obchodního zákoníku, neplní
usnesení přijatá členskou schůzi, či poškozuje zájmy družstva,
cc) zneužije-li člen majetku družstva k soukromému podnikání,
cd) zneužije-li člen družstva svého postavení ve statutárním orgánu
družstva proti zájmům družstva.
V rozhodnutí o vyloučení člena družstva musí být uveden důvod, který
nemůže být dodatečně měněn. Představenstvo rozhodne o vyloučení člena
do šesti měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl, nejpozději však do
jednoho roku, kdy se o důvodech vyloučení dovědělo nebo mohlo
dovědět. Rozhodnutí o vyloučení musí být členu oznámeno písemně a
musí být vyloučenému členu doručeno.
Proti rozhodnutí o vyloučení má právo podat člen odvolání k členské
schůzi. Není-li toto právo uplatněno do 3 měsíců ode dne, kdy se člen
dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká.
d) prohlášením konkursu na majetek člena
e) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a
povinností
g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po
právní moci usnesení o nařízení exekuce
Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po
splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho
členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací
podíl, musí jej do dvou měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit.
To platí obdobně, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí
postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo
pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu.
h) zánikem družstva
Členství zaniká rovněž zrušením družstva likvidací.
i) úmrtím člena – fyzické osoby
V případě úmrtí člena – fyzické osoby členství v družstvu zaniká dnem
smrti. Dědic členských práv a povinností zůstavitele může požádat
družstvo o členství v družstvu ve lhůtě do šesti měsíců ode dne
pravomocného skončení dědického řízení, v němž bude konstatováno
dědictví členských práv a povinností zůstavitele. S nabytím členských
práv povinností dědicem uděluje souhlas představenstvo družstva.
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Dědic, který se nestal členem, má nárok na vypořádací podíl člena,
jehož členství zaniklo.
j) členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace
nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická
osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních
jejích členských práv a povinností

Čl. 7
Práva a povinnosti členů družstva a družstva k členům
1. Každý člen družstva má zejména právo:
a) podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo
prostřednictvím volených orgánů,
b) zúčastnit se členských schůzí osobně nebo statutárním zástupcem
právnické osoby, na těchto schůzích volit a být volen do orgánů
družstva.
Člen
je oprávněn
zúčastnit
se
členských schůzí
i
prostřednictvím svého zmocněnce, a to na základě písemné plné moci,
c) předkládat návrhy orgánům družstva, vznášet připomínky a být
informován o jejich vyřízení,
d) vyjadřovat se k jednáním zástupců družstva,
e) podílet se na výhodách poskytovaných členům podle Stanov družstva,
f) na podíl na zisku za podmínek schválených členskou schůzi.
2. Každý člen družstva je povinen:
a) zaplatit základní členský vklad, administrativní (vstupní) vklad,
další členský vklad, případně se podílet další majetkovou účastí na
činnosti družstva za podmínek schválených členskou schůzi,
b) dodržet veškeré závazky k družstvu,
c) zachovat družstevní kázeň, tj. dodržovat Stanovy družstva, dodržovat
a plnit usnesení orgánů družstva,
d) chránit oprávněné zájmy družstva.

HLAVA IV.
ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD, DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD A DALŠÍ MAJETKOVÁ
ÚČAST NA ČINNOSTI
Čl. 8
Výše základního členského vkladu a způsob jeho splácení, další členský
vklad a další majetková účast na činnosti

1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn
splácení se zavázali členové družstva.

členských

vkladů,

2. Výše základního kapitálu družstvu, jenž se zapisuje
rejstříku (zapisovaný základní kapitál) činí 51 000,- Kč.

do

k jejichž

obchodního

3. Výše základního členského vkladu člena činí 3 000,- Kč. Mimoto je člen
povinen zaplatit administrativní (vstupní) vklad, který činí 1.000,-Kč
(z toho 300,-Kč činí podíl člena na nedělitelném fondu) a je splatný
spolu se základním členským vkladem.
4. Podmínkou vzniku členství je splacení základního členského vkladu.
Uchazeč o členství je povinen splatit základní členský vklad v hotovosti
předem k rukám předsedy představenstva, anebo bezhotovostním převodem na
účet družstva. Uchazeč o členství je povinen splatit základní členský
vklad nejpozději ke dni rozhodnutí o jeho přijetí za člena družstva.
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Zakládající členové družstva jsou povinni splatit základní členský vklad
nejpozději ke dni vzniku družstva.
5. Členská schůze může rozhodnout o rozsahu dalšího členského vkladu a další
majetkové účasti na činnosti družstva. Další členský vklad a další
majetková účast na činnosti družstva může mít pouze podobu peněžních
prostředků, nepeněžitý další členský vklad a nepeněžitá další majetková
účast se nepřipouští. Členská schůze rozhoduje o rozsahu dalšího
členského vkladu a další majetkové účasti na činnosti družstva 2/3
většinou hlasů přítomných členů družstva na členské schůzi. Další členský
vklad, či další majetkové účast na činnosti, usnese-li se na nich členská
schůze, je člen družstva povinen zaplatit v hotovosti nebo na příslušný
bankovní účet družstva za podmínek schválených členskou schůzi. Hodnota
další majetkové účasti na činnosti není součástí základního kapitálu
družstva.

Čl. 9
Majetkové vypořádání
1. Při zániku členství za trvání družstva podle článku 6) odst. 9 písm. a)
až j) těchto Stanov má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2. Výše vypořádacího podílu podle předchozího odstavce, se rovná výši
základního členského vkladu, který člen družstva zaplatil při vzniku
členství.
3. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Nárok na vypořádací podíl je
splatný uplynutím tří měsíců ode dne skončení členství Nárok na podíl
na zisku vzniká jen za období trvání členství.
4. Člen, který byl z družstva vyloučen, nemá nárok na podíl ze zisku, budeli tvořen, a to za kalendářní rok, v němž členství zaniklo.

HLAVA V.
ORGÁNY DRUŽSTVA A ZPŮSOB JEJICH USTAVOVÁNÍ
ČL. 10
Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
2. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva. V případě člena orgánu
družstva – právnické osoby, vykonává práva a povinnosti spojené s jejím
členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu zmocněna; plná
moc musí mít písemnou formu. 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.
3. Funkční období členů orgánů je pět let. Členové prvních
založení družstva mohou být voleni jen na období tří let.

orgánů

po

4. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou
osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala.
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Čl. 11
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze, která se schází nejméně
jednou za rok.
2. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna
třetina všech členů družstva. Představenstvo družstva je povinno svolat
tuto mimořádnou členskou schůzí nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení
žádosti. Na žádost jedné třetiny členů družstva představenstvo družstva
zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání členské schůze.
3. Svolání členské schůze se provádí písemnými pozvánkami zaslanými členům
družstva před jejím konáním s uvedením programu jednání. Pozvánky na
členskou schůzi zasílá představenstvo družstva, a to nejméně 15
kalendářních dnů před konáním členské schůze současně s materiály, jež
budou projednávány.
4. Pokud zákon, nebo tyto stanovy nestanoví jinak, vyžaduje se pro platnost
usnesení členské schůze její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční
většiny členů družstva a souhlas většiny přítomných členů.
5. Svou účast na členské schůzi potvrdí člen družstva nebo jeho zmocněnec
podpisem na prezenční listinu. Členové družstva jsou povinni při
prezenci předložit, a to členové - fyzické osoby – platný průkaz
totožnosti, a členové - právnické osoby – aktuální výpis z obchodního
rejstříku, jenž nesmí být starší než 3 měsíce, přičemž osoby jednající
za právnickou osobu se prokazují platným průkazem totožnosti. Zmocněnci
za fyzické nebo právnické osoby rovněž předloží plnou moc s podpisem
zmocnitele. Při registraci obdrží člen družstva, či jeho zmocněnec,
hlasovací lístek, jakož i další písemné dokumenty dle rozhodnutí
představenstva družstva. Pokud se člen družstva dostaví opožděně, tj. po
zahájení členské schůze, bude na presenční listině uvedena doba jeho
příchodu, ale nebude mít právo již na členské schůzi hlasovat.
6. Volbu orgánů členské schůze obsahuje jednací řád, který na
představenstva schvaluje členská schůze, a to po jejím zahájení.

návrh

7. Návrhy, dotazy a připomínky k jednání členské schůze mohou členové
podávat ústně, nebo písemně na formulářích k tomu určených, čímž je
zabezpečeno jejich právo vyjádřit se. Dotazy, návrhy a připomínky
týkající se bodů projednávaných členskou schůzí musí být podány před
hlasováním o příslušném bodu programu osobě, která členskou schůzí řídí.
Odpovědi na dotazy, návrhy nebo připomínky k záležitostem družstva
projednávaných na členské schůzi má člen družstva právo obdržet na
členské schůzi, anebo písemnou formou do 30-ti dnů ode dne konání členské
schůze. V případě, že se člen, či jeho zmocněnec vyjadřuje na členské
schůzi ústní formou, a kdy se ve svém projevu účastník členské schůze
nevyjadřuje k projednávaným záležitostem, čímž nepřiměřeně omezuje
ostatní účastníky členské schůze, může mu osoba, která členskou schůzi
řídí, odejmout slovo poté, co jej na tuto skutečnost výslovně upozorní.
Pro případ vyvstání skutečností těmito Stanovami nepředvídaných, jsou
závazné pokyny vydané osobou, která členskou schůzí řídí, jež postupuje
při jejich vydávání a uplatňování dle principu přiměřenosti. O otázkách,
které nebyly na pořadu členské schůze zařazeny, nelze se platně usnášet.
8. Na členské schůzi se hlasuje na výzvu osoby, která členskou schůzi řídí.
9. Členská schůze hlasuje nejdříve o návrzích předkládaných členské schůzi
představenstvem družstva. V případě, že návrh představenstva družstva
nebude přijat, rozhoduje se o protinávrzích přítomných členů družstva, či
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jejich zmocněnců, a to v pořadí, ve kterém byly předloženy osobě, která
členskou schůzi řídí.
10. Hlasování o všech záležitostech rozhodovaných nebo projednávaných
členskou schůzí se děje zjevným a veřejným projevem člena družstva, či
jeho zmocněncem (aklamací) formou zvednutím ruky s hlasovacím lístkem,
pokud členská schůze nerozhodne před příslušným hlasováním o jiné formě
způsobu hlasování.
11. Výsledky hlasování jsou zapsány v protokolech o hlasování, jež jsou
podepsány osobou nebo osobami pověřenými sčítáním hlasů. Členská schůze
je seznámena s výsledky hlasování po každém ukončeném hlasování.
12. Při hlasování má každý člen jeden hlas. K platnosti přijetí usnesení
členské schůze:
a) o změně Stanov
b) o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,
c) o uzavření smluv podle § 67a obch. zák. a jiných významných
majetkových dispozicích,
d) o rozsahu dalšího členského vkladu či další majetkové účasti,
je třeba souhlasu dvou třetin hlasů přítomných členů družstva na členské
schůzi. V ostatních případech postačí k přijetí usnesení nadpoloviční
většina hlasů přítomných členů družstva; to neplatí pro schvalování
studie proveditelnosti, kde se schvalování řídí ustanovením čl.15,
odst.2 těchto stanov.
13. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje:
a) datum a místo konání,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Přílohu zápisu tvoří zejména prezenční listina, pozvánka na členskou
schůzi, poklady, které byly předloženy k projednávaným bodům a protokol
o hlasování.
14. Zápis podepisuje člen,
ověřovatel zápisu.

který

členskou

schůzi

řídil,

zapisovatel

a

15. Každý člen má právo vyžádat si zápis z členské schůze a jeho přílohy
k nahlédnutí.
16. Není-li v hodinu uvedenou na pozvánce na členskou schůzi přítomná
nadpoloviční většina členů družstva, může se členská schůze konat
v náhradním termínu, a to nejdříve o půl hodiny později, avšak musí být
přítomná nejméně jedna čtvrtina členů družstva, a byla-li tato možnost
uvedena na původní pozvánce. V tomto případě může členská schůze jednat
a rozhodovat pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na původní
pozvánce. K platnosti usnesení se v tomto případě vyžaduje souhlas dvou
třetin přítomných členů. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet
bez ohledu na ustanovení § 238 odst. 3 Obchodního zákoníku a čl. 11,
odst.4)těchto stanov.

Čl. 12
Působnost členské schůze
1. Do
a)
b)
c)

působnosti členské schůze patří:
měnit stanovy družstva,
volit a odvolávat členy představenstva,
schvalovat řádnou účetní závěrku,
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d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, bude-li tvořen, popřípadě o
způsobu úhrady ztráty,
e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
g) schvalovat studii proveditelností jednotlivých výzkumných programů,
h) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva,
i) rozhodovat o
uzavření smluv podle § 67a obch. zák. a o jiných
významných majetkových dispozicích,
j) rozhodovat o odvolání uchazeče proti rozhodnutí představenstva
družstva o nepřijetí za člena družstva.
2. Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a
jeho činnosti, pokud tak stanoví Obchodní zákoník, tyto Stanovy,
popřípadě pokud si rozhodování o některé věci členská schůze vyhradila.

Čl. 13
Představenstvo družstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, který řídí činnost
družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou
obchodním zákoníkem nebo těmito stanovami vyhrazeny jinému orgánu.
2. Představenstvo družstva, zejména:
a) svolává členskou schůzi a připravuje její jednání,
b) rozhoduje o přijetí nových členů družstva a jejich vyloučení,
c) projednává výhledové koncepce rozvoje družstva,
d) projednává provozně finanční záměry družstva,
e) schvaluje mzdový předpis družstva,
f) rozhoduje o zásadních úpravách organizačního uspořádání družstva,
g) plní usnesení členských schůzí,
h) projednává a schvaluje odpisy škod a ztrát na hospodářských
prostředcích,
i) dbá o včasné sestavení řádné účetní závěrky,
j) schvaluje potřebné úvěry pro družstvo,
k) jmenuje a odvolává ředitele družstva – manažera klastru,
l) zabezpečuje vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která
obsahuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady
jeho další činnosti. Výroční zprávu předkládá spolu s řádnou účetní
závěrkou k projednání členské schůzi.
3. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce.
4. Představenstvo má nejméně 3 členy a jeho počet musí být lichý. Funkční
období
členů
představenstva
je
pětileté.
Opětovná
volba
člena
představenstva je možná. Pro členy představenstva platí ustanovení § 193
odst.2), § 194 odst. 2) věta první až pátá a odst.4) a 7) obchodního
zákoníku.
5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva (představenstva) a
místopředsedu družstva.
6. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však
pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je
třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva.
7. Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva.
8. Běžnou činnost družstva organizuje a řídí
jmenovaný a odvolávaný představenstvem.
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ředitel

–

manažer

klastru

Čl. 14
Kontrolní orgán
1. Působnost kontrolní komise plní členská schůze družstva.
2. Mezi pravomoci kontrolního orgánu (členské schůze) patří zejména:
a) kontrolovat veškerou činnost družstva a jeho orgánů a k tomu účelu si
vyžadovat od představenstva družstva jakékoli informace o hospodaření
družstva,
b) projednávat stížnosti členů družstva,
c) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo
úhrady ztráty družstva,
d) na
zjištěné
nedostatky
upozorňovat
představenstvo
družstva
a
vyžadovat si sjednání nápravy.
3. Kontrolní orgán je oprávněn vyžadovat si u představenstva jakékoliv
informace o hospodaření družstva. Představenstvo je povinno bez
zbytečného odkladu oznámit kontrolnímu orgánu všechny skutečnosti, které
mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva a jeho
členů.

HLAVA VI.
POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ, ZPŮSOB POUŽITÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁTY,
TVORBA A POUŽITÍ NEDĚLITELNÉHO FONDU, DALŠÍ FONDY
Čl. 15
Poskytovaní dotací
1. Za účelem zajištění financování výzkumných programů, mohou jednotliví
členové družstva žádat o poskytnutí dotací. Žádost o dotaci předkládají
členové družstva manažerovi klastru, který jednotlivé žádosti zpracuje a
předloží jej příslušnému orgánů, který o poskytnutí dotace rozhodne.
Žadatelem o dotaci je družstvo a členové, kteří o dotaci žádají, jsou
spolužadatelé. Pro zpracování žádosti o dotace jsou členové družstva
povinni poskytnout manažerovi klastru potřebnou součinnost.
2. Po zpracování žádosti, vypracuje manažer klastru studii proveditelnosti,
kterou předloží členské schůzi ke schválení. Hlasování o studii
proveditelnosti, jakož i o dalších záležitostech spojených s daným
programem, se mohou účastnit pouze ti členové družstva, kteří o dotaci
požádali a jsou uvedeni jako spolužadatelé v registrační žádosti. Ke
schválení studie proveditelnosti, jakož i dalším rozhodnutím ve věci
projektu, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny členů, kteří jsou
oprávněni o studii hlasovat, přítomných na členské schůzi.
3. Členové, kteří nejsou uvedeni jako spolužadatelé v registrační žádosti,
se mohou na projektu účastnit; nemohou však hlasovat o studii
proveditelnosti jakož i o dalších záležitostech spojených s projektem.

Čl. 16
Způsob použití zisku
1. O rozdělení a užití zisku rozhoduje členská schůze družstva. Zisk bude
zejména použit k přidělení do nedělitelného fondu, případně do dalších
fondů, budou-li zřízeny a k rozdělení mezi členy družstva.
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2. O určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská
schůze při projednávání řádné účetní závěrky družstva. Členové družstva
si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku
k nahlédnutí.
3. Stanovy určily odlišné rozdělení zisku družstva, bude-li tvořen, a to
tak, že po celou dobu čerpání podpory z programu Klastry, Operační
program průmysl a podnikání a z programu Spolupráce, Operační program
podnikání a inovace nebude zisk po zdanění a po odvodu do nedělitelného
fondu družstva, rozdělen mezi členy družstva, ale bude použit na rozvoj
jeho činnosti.

Čl. 17
Způsob úhrady ztráty družstva
1. Případná ztráta vzniklá při hospodaření družstva, bude uhrazena
především z prostředku nedělitelného fondu, z výnosů příštích let,
popřípadě formou dalších členských vkladů na základě usnesení členské
schůze.
2. Členové družstva si mohou vyžádat návrh na úhrady ztrát k nahlédnutí.

Čl. 18
Základní kapitál družstva
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů, k jehož
splacení se členové zavázali. Jeho součástí je i základní zapisovaný
kapitál.
2. Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, resp.
vypořádáním bývalých členů. O zvýšení nebo snížení zapisovaného
základního kapitálu rozhoduje členská schůze.
3. Výše zapisovaného základního kapitálu družstva nesmí klesnout pod Kč
50 000,-- Kč.

Čl. 19
Tvorba a použití nedělitelného fondu, další fondy družstva
1. Družstvo zřizuje při svém vzniku ve smyslu ustanovení § 235 obchodního
zákoníku nedělitelný fond ve výši 10% základního zapisovaného základního
kapitálu. Tento fond družstvo doplňuje nejméně o 10% ročního čistého
zisku, bude-li tvořen, a to až do doby, než výše nedělitelného fondu
dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu
družstva.
2. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi
členy.
3. Zdroje nedělitelného fondu se mohou použít zejména na úhradu ztráty
družstva, na modernizaci, rekonstrukci a opravy družstevního majetku.
Pokud nebudou stačit prostředky nedělitelného fondu, jsou členové
družstva povinni na základě usnesení členské schůze poskytnout další
členský vklad.
4. Družstvo může zřídit další fondy, zejména se zajišťovacím účelem. O
zřízení dalších fondu rozhoduje členská schůze družstva.
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HLAVA VII.
ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA
Čl. 20
Zrušení a zánik družstva
1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Družstvo se zrušuje:
a) usnesením členské schůze,
b) zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením
konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů
konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro
nedostatek majetku,
c) rozhodnutím soudu,
3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský
zápis.
4. O splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně
právní formy rozhoduje členská schůze.
5. Další otázky týkající se sloučení, splynutí nebo rozdělení družstva se
řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Čl. 21
Likvidace družstva
1. Nestanoví-li Obchodní zákoník jinak, vstupuje zrušené družstvo do
likvidace. O jmenování likvidátora rozhoduje členská schůze družstva, a
to nadpoloviční většinou hlasů přítomných na členské schůzi.
2. Likvidátor je povinen vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku
návrh na jeho rozdělení, který projednává členská schůze. Návrh na
rozdělení musí být na požádání předložen každému členu družstva.
3. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi jednotlivé členy tak, že se vyplatí
splacená část jejich členského vkladu. Zbytek likvidačního zůstatku se
rozdělí mezi členy, jejichž členství trvalo alespoň jeden rok, a to
podle rozsahu, v jakém se podílejí na základním kapitálu družstva.
4. Každý člen družstva může do tří měsíců ode dne konání členské schůze
navrhnout, aby soud prohlásil usnesení členské schůze o rozdělení
likvidačního zůstatku za neplatné pro rozpor s právními předpisy nebo
těmito stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zároveň o rozdělení
likvidačního zůstatku. Do uplynutí lhůty tří měsíců nebo do pravomocného
rozhodnutí soudu nesmí být likvidační zůstatek rozdělen.

HLAVA VIII.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 22
Závěrečná ustanovená
1. Jestliže dojde ke změně v obsahu Stanov na základě jakékoliv právní
skutečnosti, je představenstvo družstva povinno vyhotovit bez zbytečného
odkladu úplné znění Stanov a zaslat je rejstříkovému soudu.
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2. Tyto Stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi družstva dne
20.12.2005.
3. Změna těchto stanov byla schválena na členské schůzi dne 6.4.2009.
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