STANOVY
Odbytového a hospodářského družstva Pardubice
Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Pod
Vinicí 2840, 530 02 Pardubice, je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických
osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských potřeb a vzájemná podpora
svých členů. Družstvo se bude řídit zásadami prospěchu svých členů bez rozdílu formy
podnikání.

Čl. 1
Firma a sídlo družstva
1.Firma : Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice
2.Sídlo družstva : Pardubice, Pod Vinicí 2840, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Dále jen " družstvo ".

Čl.2
Majetkové poměry družstva
1.Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem.
Členové neručí za závazky družstva.

2.Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem základních a dalších členských vkladů členů
družstva, ke kterým se členové zavázali.
3.Zapisovaný základní kapitál družstva činí 50.000,- Kč, slovy padesáttisíckorun českých
a představuje hodnotu zapisovanou do obchodního rejstříku. Zapisovaný základní kapitál je
zaplacen před podáním návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku k rukám správce
vkladu.
4.Členské vklady jsou vedeny na individuálních vnitřních účtech členů. Družstvo je oprávněno
prostředky na účtech členů používat k podnikatelské činnosti.

Čl.3
Trvání družstva
Družstvo se zřizuje na dobu neurčitou.
Čl.4
Předmět podnikání družstva
Předmětem podnikání družstva je:
a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
b) Distribuce pohonných hmot
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Čl.5
Členský vklad
1.Základní členský vklad činí 3 000,- Kč slovy tři tisíce korun českých a je splatný při podání
členské přihlášky.
2.V případě potřeby může členská schůze rozhodnout o složení dalšího členského vkladu,
členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu za podmínek určených
členskou schůzí ve výši a za podmínek přijatých v usnesení z členské schůze. Další členský
vklad může být splacen peněžitým či nepeněžitým vkladem. Členským vkladem nemohou být
zemědělské pozemky. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znaleckým posudkem vypracovaným
znalcem, který je zapsán v seznamu znalců vedeném krajskými soudy. Znalec je určen dohodou
družstva a vkladatele.
3.Základní členský vklad se skládá vždy v penězích.
Čl. 6
Vznik členství
1.Členy družstva mohou být právnické i fyzické osoby podnikající v zemědělské prvovýrobě,
případně další právnické a fyzické osoby, které pomohou naplnit předmět činnosti družstva.
2.Pro získání členství je nutná písemná přihláška, která obsahuje:
- u fyzické osoby : jméno žadatele, bydliště, rodné číslo, předmět a sídlo podnikání, IČO, DIČ,
bankovní spojení,
-u právnické osoby : Firma, sídlo, statutární zástupce, IČO, DIČ, bankovní spojení.
Žadatel musí uvést, že jsou mu známé stanovy, podmínky pro členství a že se jim podřizuje,
včetně způsobu úhrady základního členského vkladu.
3.O přijetí žadatele o členství rozhoduje představenstvo s výjimkou zakládání družstva / odst.4
písm.a) tohoto článku. Odmítnutí přihlášky nemusí být žadateli zdůvodněno.
4.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,
d)přechodem družstevního podílu.
5.Součástí členství není pracovní vztah ke družstvu.

Čl.7
Zánik členství
Zánik členství v družstvu:
- dohodou,
- vystoupením člena,
- vyloučením člena,
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- převodem družstevního podílu,
- přechodem družstevního podílu,
- smrtí člena družstva,
- a v dalších případech, které určuje zákon o obchodních korporacích.
Čl.8
Dohoda
1.Dohodne-li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem.
2.Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Na žádost člena v ní musí být
uvedeny důvody, pro které dochází ke skončení členství. Jedno vyhotovení dohody o skončení
členství vydá družstvo členovi.
3.Dohodu o skončení členství uzavírá se členem za družstvo předseda po jejím schválení
představenstvem.

Čl.9
Vystoupení
1.Člen může z družstva vystoupit na základě písemné odhlášky z jakéhokoliv důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 5 měsíců a začíná běžet prvního dne následujícího
měsíce po doručení odhlášky a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního
měsíce. Členství zaniká posledním dnem příslušného kalendářního měsíce.
2.Odhláška může být odvolána jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.
.
Čl.10
Vyloučení
1.Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena:
a) porušil-li opětovně přes výstrahu své členské povinnosti určené těmito stanovami nebo
zákonem o obchodních korporacích, nebo
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu nebo
jeho členu.
2.Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do šesti měsíců ode dne, kdy
zjistilo důvod k vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.
3.Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst.1, písm.b) předmětem
šetření jiného orgánu, počíná lhůta dvou měsíců podle odst.2 dnem, kdy se družstvo dovědělo
o výsledku tohoto šetření.
4.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
představenstva o vyloučení členovi.
5.Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi, a to do 30 dnů od
obdržení písemného oznámení o vyloučení. Členská schůze musí o odvolání rozhodnout
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nejpozději do 3 měsíců po podání odvolání. Proti tomuto rozhodnutí členské schůze se může
člen odvolat k soudu.
Čl.11
Úmrtí člena zánik pravnické osoby - přechod družstevního podílu
V případě úmrtí člena - dědic družstevního podílu, který nechce být členem, je oprávněn svou
účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy
se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce. Podá-li dědic
výpověď platí, že se členem družstva nestal. Družstevní podíl představuje práva a povinnosti
člena. Tento družstevní podíl se dědí jako celek, nelze ho dělit. Pokud je více dědiců a nedojde
k dohodě, kdo převezme družstevní podíl, zaniká členství ke dni úmrtí.
V případě, že zaniklá právnická osoba má právního nástupce, vstupuje nástupce do všech
dosavadních jejich členských práv a povinností. Družstevní podíl představuje práva a
povinnosti člena. Tento družstevní podíl se převádí jako celek, nelze ho dělit. Pokud je více
právních nástupců a nedojde k dohodě, kdo převezme družstevní podíl, zaniká členství ke dni
zániku právnické osoby.
Čl.12
Převod družstevního podílu
Převod družstevního podílu je možný na jiného člena družstva a na jinou osobu, která se podle
ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov může stát členem družstva.
Dohoda o převodu družstevního podílu podléhá souhlasu představenstva družstva. Dohoda o
převodu družstevního podílu musí být uzavřena písemně, musí obsahovat prohlášení
nabyvatele, že souhlasí s podmínkami převodu a se stanovami družstva a souhlas
představenstva, jinak je neplatná. Podpisy musí být úředně ověřeny.

Čl.13
Vypořádací podíl
1.Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
2.Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena
násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených vkladů všech členů
násobených ukončenými roky jejich členství. Do ukončených roků se započítávají roky
právních předchůdců. U splynutých družstevních podílů – vkladů se vychází z ukončených
roků jednotlivých splynutých částí.
Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní
závěrky za rok, němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke
kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu, a jestliže to vyplývá z ostatních ustanovení těchto stanov
v ostatních zajišťovacích a rezervních fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším
než ročním členstvím přede dnem, k němuž se účetní závěrka sestavuje.
3.Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím dvou let ode dne zániku členství. Nárok na
podíl zisku vzniká jen za období trvání členství.
4.Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo
své splatné pohledávky vůči bývalému členu.
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Čl.14
Fondy družstva
1.Družstvo při svém vzniku zřizuje nedělitelný fond, který je rezervním fondem ve výši 10
procent zapisovaného základního kapitálu. Z každého základního členského vkladu je 10
procent účtováno do tohoto fondu. Tento fond družstvo doplňuje o 10 procent ročního čistého
zisku.
2.Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy.
3.Družstvo zřizuje rezervní fond, který je tvořen přídělem z čistého zisku ve výši určené
každoročně členskou schůzí a o jeho použití rozhoduje představenstvo.
4.Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů v tom případě, že jejich zdrojem
bude čistý zisk.
Čl.15
Rozdělení zisku
1.Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednávání
roční účetní závěrky.
2.Podíl člena na zisku, určeném členskou schůzí, k rozdělení mezi členy se určí podle
zobchodovaného množství ve finančním vyjádření (tj. nákupu a prodeje), realizovaném
prostřednictvím družstva v rozhodném roce.
Čl.16
Základní práva členů
Člen družstva má tato základní práva:
a)podílet se na řízení a kontrole činnosti družstva přímo nebo prostřednictvím volených
orgánů,
b)volit a být volen do orgánů družstva,
c)předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, vznášet připomínky a dotazy na orgány
družstva a být o jejich vyřízení informovaní,
d)podílet se na výhodách, které družstvo poskytuje svým členům,
e)na podíl ze zisku ve výši stanovené těmito stanovami,
f)při zániku členství na vypořádací podíl,
g)na zajištění prodeje produktů, v množství podle uzavřené smlouvy

Čl.17
Základní povinnosti členů
1.Člen má tyto základní povinnosti:
a)dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů družstva,
b)složit základní členský vklad a další členský vklad,
c)platit družstvu ve smlouvě o obchodním zastoupení dohodnutou provizi za obchodní
zastoupení přímo úměrnou zobchodovanému množství produktů
d)dodržovat kvalitu výrobků podle státních norem,
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e)prodávat smluvenou produkci za podmínek stanovených smlouvou,
f)svou tržní produkci převážně obchodovat přostřednictvím družstva
g) převážným nákupem zboží od družstva podporovat družstvo v jeho činnosti.
2.Družstvo může rozšířit práva i povinnosti členů dle usnesení členské schůze.
Čl.18
Orgány družstva
1.Orgány družstva jsou:
a)členská schůze
b)představenstvo
c)kontrolní komise
2.Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let a zástupci
právnických osob, které jsou členy družstva.
3.Je-li členem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu, která za ni bude
jednat v orgánu družstva, pokud nejedná přímo statutární zástupce.
4.Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich
řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny hlasů všech členů a souhlas většiny hlasů
přítomných členů.
Čl.19
Členská schůze
1.Nejvyšším orgánem družstva je schůze členů družstva (dále jen členská schůze), kterou
svolává představenstvo.
2.Členská schůze se schází nejméně 1x za kalendářní rok. Členskou schůzi svolává
představenstvo tak, že nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům
na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za
doručenou. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání
členské schůze.
3.Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň 10 procent členů družstva,
nebo kontrolní komise.
4.Do působnosti členské schůze patří:
a)měnit stanovy,
b)volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise, určuje výši odměny členům těchto
orgánů,
c)schvalovat řádnou, případně mimořádnou účetní závěrku a pravidla hospodaření na další
rok,
d)stanovení výše provize do smlouvy o obchodním zastoupení,
e)rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
f)rozhodovat o složení dalších členských vkladů a jejich výši
g)rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,
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h)rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
i)rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, nebo o změně
právní formy,
j) rozhoduje o použití rezervního fondu
k) schvaluje smlouvy o výkonu funkce
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.
Není - li členská schůze schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi
tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat schůze původně svolaná. Náhradní
členská schůze musí být svolána novou pozvánkou nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla
svolána původní členská schůze.
Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná usnášet se, i když
není přítomna nadpoloviční většina hlasů všech členů. Pro platnost usnesení náhradní členské
schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných a zastoupených členů.
7.Při hlasování má člen družstva jeden hlas.
8.Člen družstva může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala.
9. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
10.Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, předložené plné moci, pozvánka na ni a
zprávy, které byly předloženy k projednaným bodům.
11.Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
12.Pro vyslovení neplatnosti usnesení soudem na návrh člena, platí ustanovení nového
občanského zákoníku.

Čl.20
Představenstvo družstva
1.Představenstvo má 7 členů. Představenstvo družstva má dva místopředsedy, kteří zastupují
předsedu družstva v jeho nepřítomnosti v rozsahu stanoveném představenstvem družstva.
2.Představenstvo je statutárním orgánem družstva.
3.Za představenstvo jedná navenek jeho předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní
úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů
představenstva, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda.
4.Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, pokud
nejsou vyhrazeny jiným orgánům družstva. Představenstvo je zejména povinno:
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- svolávat a plnit usnesení členské schůze, které odpovídá za svou činnost,
- usnášet se o vylučování a přijímání členů, převodech členských vkladů a ukončení členství
dohodou
- rozhodovat o zásadách a cílech obchodní činnosti,
- předkládat členské schůzi návrhy na rozhodnutí ve všech bodech její pravomoci,
- předkládat členské schůzi návrhy kandidátů do orgánů družstva a připravit volby v
termínech dle stanov,
- ohlašovat k zápisu všechny změny do obchodního rejstříku,
- rozhodovat o stanovení náhrady škody a pokut při dodržení ustanovení čl.25 Stanov
- schvalovat organizační a pracovní řád družstva,
- jmenovat a odvolávat ředitele družstva, vymezit jeho působnost v manažerské smlouvě,
stanovit mu plat a odměny, uhrazovací povinnost při vzniku ztráty a rozhodovat o jejím
uplatnění.
- zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrku a
návrh na rozdělení zisku, či úhradu ztráty.
5.Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně 1x za dva měsíce. Musí se sejít do 10 dnů
od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
6.Představenstvo volí ze svých členů předsedu družstva a místopředsedy. Místopředsedové
zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti.
7.Předseda družstva plní zároveň funkci předsedy představenstva.
8.Předseda družstva svolává, organizuje a řídí jednání představenstva.

Čl.21
Kontrolní komise
1.Kontrolní komise má 3 členy.
2.Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti
jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva.
3.Kontrolní komise dbá na dodržování stanov družstva všemi členy.
4.Kontrolní komise se vyjadřuje k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo
úhrady ztráty družstva.
5.Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a vyžaduje zjednání
nápravy.
6.Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
7.Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, který svolává a řídí činnost
kontrolní komise.
8.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. Totéž platí i ve vztahu k řediteli.
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9.K jednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo více členů, kteří v této
věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní komise.
10.Člen kontrolní komise k tomu pověřený, má právo zúčastnit se jednání představenstva a
jakéhokoliv jiného organu družstva. O každém jednání představenstva musí představenstvo
kontrolní komisi předem informovat.
Čl.22
Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
1.Funkční období členů orgánů družstva je tříleté.
2.Členové družstva mohou být voleni opětovně.
3.Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
4.Členem kontrolní komise nemůže být ředitel ani ekonom družstva.
5.Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit. Nesmí tak učinit
v době, která je pro družstvo nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení orgánu, jehož
je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je členem.
Příslušný orgán musí projednat odstoupení na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o
odstoupení dověděl, nejdéle však do tří měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení
pokládá za projednané.
6.V případě zániku funkce člena orgánu (představenstva i kontrolní komise), pokud zároveň
počet členů tohoto orgánu klesl pod polovinu, může tento orgán jmenovat náhradní členy do
příští členské schůze.
7.Ustanovení odst.6 platí i v případě, že členství v orgánu zanikne úmrtím.
8.Členové orgánů dle § 711 zákona o obchodních korporacích informují předem o
okolnostech podle § 710 zákona o obchodních korporacích. Členové orgánů nesmí svým
jednáním způsobit družstvu škodu. Za škodu nese člen orgánu plnou odpovědnost.

Čl.23
Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi
1.Každému členu představenstva a kontrolní komise družstva náleží jeden hlas. Hlasuje se
veřejně, neurčují-li stanovy, že o určitých otázkách se hlasuje tajně. Na tajném hlasování se
může v jednotlivých případech usnést jednající orgán.
2.Pro přijetí usnesení představenstva a kontrolní komise je třeba souhlasu většiny hlasů
nadpoloviční většiny přítomných členů.
Čl. 24
Ředitel družstva
1.Běžnou činnost družstva řídí a organizuje ředitel družstva.
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2.Ředitel družstva je jmenován a odvoláván představenstvem družstva 2/3 většinou všech
členů. Práva a povinnosti ředitele stanoví manažerská smlouva.
3.Výkon funkce ředitele není vázán podmínkou členství v družstvu.
4.Ředitel zabezpečuje obchodní činnost a plnění usnesení představenstva.
5.Ředitel má plnou pravomoc v pracovněprávních záležitostech.
6.Ředitel má právo delegovat své pravomoci na podřízené pracovníky.
7.Ředitel má povinnost spolupracovat s kontrolní komisí.
8.Pro ředitele platí zákaz konkurence v rozsahu § 710 zákona o obchodních korporacích.

Čl.25
Odpovědnost za škodu a nároky družstva
1.Členové družstva odpovídají družstvu za škodu způsobenou porušením povinností člena
v plné výši.
2.Nároky družstva z odpovědnosti členů družstva za škodu uplatňuje představenstvo. Vůči
členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise, prostřednictvím jí
určeného člena. Vůči členům kontrolní komise uplatňuje své nároky členská schůze,
prostřednictvím určeného člena.
3.Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské
schůze. Členská schůze schvaluje i narovnání v této věci.

Čl.26
Řádná účetní uzávěrka
1.Družstvo je povinno sestavit za každý rok řádnou účetní uzávěrku.
2.Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku,
popřípadě způsob úhrady ztrát.
3.Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a ztrát
k nahlédnutí.
Čl.27
Výroční zpráva o hospodaření
Představenstvo zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která obsahuje
přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho dalšího podnikání, jakož i
další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s roční
závěrkou k projednání členské schůzi.
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Čl.28
Zrušení a likvidace družstva
Družstvo je zřízeno na dobu neurčitou. Zánik družstva se řídí zákonem o obchodních
korporacích. V případě likvidace družstva se likvidační zůstatek rozdělí způsobem podle
zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

Čl.29
Ustanovení závěrečná
1. Družstvo zřídí ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná každý
pracovní den v běžnou pracovní dobu všem členům
2.Původní stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí družstva konanou dne 20.června
2000 za přítomnosti notáře, který osvědčil celý průběh členské schůze notářským zápisem.
Tyto stanovy byly upraveny a doplněny členskou schůzí konanou dne 7.3.2002 v Pardubicích.
Tyto stanovy byly upraveny a doplněny členskou schůzí konanou dne 23.2.2005 v Pardubicích.
Tyto stanovy byly upraveny a doplněny členskou schůzí konanou dne 18.4.2013 v Pardubicích.
3. Tyto stanovy byly upraveny a doplněny členskou schůzí konanou dne 24. 4. 2014
v Pardubicích za přítomnosti notáře. Změnou stanov se družstvo v souladu s § 777 zákona o
obchodních korporací provedlo družstvo přizpůsobení stanov a podřizuje se tomuto zákonu
jako celku.
4. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení zákonu o
obchodních korporacích v obchodním rejstříku.
V Pardubicích 24. 4. 2014.
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