
Článek 17 

Představenstvo Družstva 

1. Představenstvo je statutárním orgánem Družstva. 

2. Za představenstvo jedná každý člen Družstva samostatně, vyjma právních jednání vedoucích 

ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo dluhu Družstva v hodnotě mezi 50.000, - Kč 

(padesáti tisíci korun českých) a 500.000, - Kč (pět set tisíc korun českých), kdy za 

představenstvo jednají vždy dva členové představenstva společně. Při právních jednáních 

vedoucích ke vzniku, změně nebo zániku pohledávky nebo dluhu Družstva v hodnotě nad 

500.000, - Kč (pět set tisíc korun českých) jednají za představenstvo vždy tři členové za 

představenstva společně. 

3. Představenstvo má pět (pět) členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. 

4. Představenstvo: 

a. Řídí činnost Družstva, rozhoduje o všech záležitostech Družstva, které nejsou vyhrazeny 

Členské schůzi, a jedná za Družstvo navenek, 

b. Je odpovědné Členské schůzi a plní její rozhodnutí, 

c. Zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá Členské schůzi účetní závěrku a návrh na 

rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, 

d. Informuje Členskou schůzi nejméně jednou ročně o všech důležitých záležitostech Družstva, 

e. Svolává Členskou schůzi v souladu s čl. 16. odst. 2 

f. Rozhoduje o tom, že se rozhodnutí Členské schůze uskuteční způsobem per rollam 

g. Uděluje výstrahu dle čl. 13 odst 3. 

5. Představenstvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 (tři) měsíce. 

6. Schůze Představenstva svolává předseda. Pokud je to třeba, může schůzi Představenstva 

svolat kterýkoli člen Představenstva. Představenstvo se svolává písemnou pozvánkou, 

zaslanou všem členům Představenstva alespoň 7 (sedm) dnů před konáním schůze poštou. 

Se souhlasem všech členů Představenstva je možné svolat schůzi i pozvánkou zaslanou 

elektronickou poštou. 

V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání schůze Představenstva a pořad jednání 

k pozvánce se přikládají písemné podklady, které mají být předmětem jednání schůze 

Představenstva. Se souhlasem všech členů Představenstva lze projednat písemné podklady 

předložené teprve při zahájení schůze Představenstva. 

7. Představenstvo je usnášeníschopné, jestliže jsou přítomni všichni členové. 

8. Při hlasování má každý člen Představenstva 1 (jeden) hlas. 

9. Představenstvo rozhoduje 100 % (jedno sto procenty) hlasů všech členů. Pokud nebude 

rozhodnutí k danému bodu programu přijato na schůzi 100 % (jedno sto procenty) hlasů 

všech členů, svolá předseda Představenstva nebo kterýkoli jeho člen novou schůzi 

Představenstva, se stejným bodem programu (dále jen “nová schůze Představenstva”). Nová 

schůze Představenstva rozhoduje o stejném bodu programu jako původní schůze 

Představenstva, 2/3 (dvěma třetinami) hlasů přítomných členů, pokud zákon nestanoví jinak. 

10. Funkční období členů Představenstva je 3 (tři) roky. Funkční období členů voleného orgánu 

končí všem jeho členům stejně. 

11. Člen Představenstva může z funkce odstoupit prohlášením došlým Družstvu. Funkce člena 

Představenstva končí uplynutím lhůty 2 (dvou) měsíců od dojití prohlášení. 



12. O každé schůzi Představenstva pořídí Představenstvo zápis, který obsahuje: 

a. datum a místo konání, 

b. přijatá rozhodnutí, 

c. výsledky hlasován, 

d. seznam přítomných členů Představenstva. 

 


