STANOVY
1. Firma
Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------2. Sídlo
Cheb --------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Předmět podnikání
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----------------4. Vklady, družstevní podíl
Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem ve výši
16.400,-- Kč, slovy: šestnácttisícečtyřista korun českých. -------------------------------------------Každý člen se může podílet na základním kapitálu jedním nebo více dalšími vklady. ----------Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý
člen může mít pouze jeden družstevní podíl. ---------------------------------------------------------Družstevní podíl může být ve spoluvlastnictví. ------------------------------------------------------5. Vznik členství
Členství vzniká: ------------------------------------------------------------------------------------------a) dnem rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto
rozhodnutí, -----------------------------------------------------------------------------------------------b) převodem nebo přechodem družstevního podílu. -------------------------------------------------Členem družstva může být osoba fyzická i právnická. -----------------------------------------------Uchazeč o členství podá písemnou přihlášku, ve které uvede své jméno a bydliště nebo sídlo,
firmu družstva a vymezení družstevního podílu. Zároveň v den podání přihlášky složí na účet
družstva nebo do pokladny družstva základní členský vklad. Vkladová povinnost je splněna
splacením v penězích. ------------------------------------------------------------------------------------O přijetí za člena družstva rozhoduje členská schůze. Členství v družstvu vzniká dnem
rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena družstva nebo pozdějším dnem uvedeným v
tomto rozhodnutí. -----------------------------------------------------------------------------------------Členství v družstvu vzniká také převodem nebo přechodem členského podílu. ------------------Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení zákona nebo
stanov může stát členem družstva. --------------------------------------------------------------------

-2Člen může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva bez omezení. ----------------Se souhlasem představenstva může člen družstva převést svůj družstevní podíl na osobu, která
dosud členem družstva není. -----------------------------------------------------------------------------Představenstvo je povinno rozhodnout o udělení či neudělení souhlasu nejdéle do dvou
měsíců ode dne podání žádosti člena. Pokud v této lhůtě představenstvo nerozhodne, má se za
to, že souhlas udělen nebyl. ------------------------------------------------------------------------------Družstevní podíl přechází na dědice člena družstva bez souhlasu představenstva. ---------------Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího
právního nástupce, pokud o to právnická osoba před svým zánikem požádala a představenstvo
s přechodem družstevního podílu před zánikem právnické osoby souhlasilo. --------------------Nabude-li člen za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní
podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým
družstevním podílem spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato
práva třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak.
Se souhlasem představenstva lze družstevní podíl rozdělit, pokud majetková účast převodce
nebo nabyvatele neklesne pod výši základního členského vkladu. ---------------------------------6. Zánik členství
1. Členství v družstvu zaniká: ---------------------------------------------------------------------------a) dohodou, ------------------------------------------------------------------------------------------------b) vystoupením, --------------------------------------------------------------------------------------------c) vyloučením, ---------------------------------------------------------------------------------------------d) převodem družstevního podílu, ---------------------------------------------------------------------e) přechodem družstevního podílu, ---------------------------------------------------------------------f) smrtí člena družstva, -----------------------------------------------------------------------------------g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, ----------------------------------------------h) prohlášením konkursu na majetek člena, -----------------------------------------------------------i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, --------------------------------j) 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 práva a povinností, nebo právní mocí exekučního
příkazu k postižení členských práva 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, -------------------------k) zánikem družstva bez právního nástupce. -----------------------------------------------------------2. Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným
dnem. Jedno vyhotovení dohody o zániku členství vydává družstvo členovi. --------------------

-33. Člen může z družstva vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení doručeného
družstvu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, v němž bylo družstvu doručeno oznámení o vystoupení. ----------------------------Vystoupení člena družstva z důvodů uvedených v § 613 zákona o obchodních korporacích se
řídí tímto zákonem. --------------------------------------------------------------------------------------4. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil
své členské povinnosti nebo přestal splňovat podmínky pro členství. O vyloučení člena z
družstva rozhoduje členská schůze. Rozhodnutí o vyloučení je možné přijmout pouze do šesti
měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do
jednoho roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal. Rozhodnutí o vyloučení musí být
písemné, musí v něm být uveden důvod vyloučení a musí být vylučovanému členovi
doručeno doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu uvedenou v seznamu členů.
Proti rozhodnutí o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě
třiceti dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství zaniká marným uplynutím lhůty
pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské
schůze o zamítnutí námitek. Vylučovaný člen může podat i návrh soudu na prohlášení
rozhodnutí o vyloučení za neplatné. -------------------------------------------------------------------7. Práva a povinnosti členů
Člen má zejména právo: ----------------------------------------------------------------------------------a) volit a být volen do orgánů družstva, -------------------------------------------------------------b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, --------------------------------------------------------c) podílet se na výhodách poskytovaných družstvem, ------------------------------------------------d) podílet se na zisku podle rozhodnutí členské schůze, ---------------------------------------------e) nahlížet do seznamu členů a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu
svého zápisu v seznamu členů, v případě, že by člen žádal vydání tohoto potvrzení častěji než
jedenkrát za rok, je povinen uhradit družstvu odůvodněné náklady s tím spojené, --------------f) písemně žádat, za úhradu nákladů, o vydání opisu seznamu všech členů nebo požadované
části seznamu, --------------------------------------------------------------------------------------------g) při zániku členství v družstvu na vyplacení vypořádacího podílu. -----------------------------Člen je zejména povinen: ---------------------------------------------------------------------------------a) dodržovat stanovy, -------------------------------------------------------------------------------------b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva, -------------------------------------------------------------c) bez zbytečného odkladu oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v
seznamu členů, ------------------------------------------------------------------------------------------d) podílet se na úhradě ztráty družstva podle rozhodnutí členské schůze, nejvýše do
trojnásobku základního členského vkladu, -------------------------------------------------------------e) chránit majetek družstva. ------------------------------------------------------------------------------

-48. Orgány družstva
1. Orgány družstva jsou: --------------------------------------------------------------------------------a) členská schůze -----------------------------------------------------------------------------------------b) představenstvo ------------------------------------------------------------------------------------------2. Působnost kontrolní komise plní členská schůze. Každý člen družstva má vůči statutárnímu
orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise. ------------------------------------------3. Členem orgánu družstva může být jen člen družstva, který splňuje další požadavky na člena
orgánu uvedené v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. ----------------9. Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. --------------------------------------------------Členská schůze ---------------------------------------------------------------------------------------------a) mění stanovy, -----------------------------------------------------------------------------------------bú volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva, ---------------------------------------c) určuje výši odměny představenstva, ----------------------------------------------------------------d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní
účetní závěrku, -------------------------------------------------------------------------------------------e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, -------------------------------------------------------------f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, ---------------------------------------------------------g) rozhoduje o vyloučení člena, --------------------------------------------------------------------h) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, -----------------------------i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, ----------------------------------------------------j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti, -----------------------------------------------------------------k) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, --------------------------l) schvaluje zcizení, zatížení a nájem nemovitostí ve vlastnictví družstva, ----------------------m) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. ---2. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně jednou ročně k projednání účetní
závěrky, a to nejdéle do 30. 6. každého roku. ---------------------------------------------------------Svolavatel nejméně 10dnů 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. -------------------------------------------------------------------------------------------Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu
všech hlasů, nevyžaduje-li zákon účast členů majících vyšší počet hlasů. ----------------------Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon vyšší počet
hlasů. ----------------------------------------------------------

-5Není-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. Náhradní
členská schůze se svolá samostatnou pozvánkou stejným způsobem jako původně svolaná
členská schůze. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet
přítomných členů. ---------------------------------------------------------Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas na každých 400,-- Kč svého základního
a dalšího vkladu. ---------------------------------------------------------Každý člen má jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o věcech uvedených v § 650 odst. 2
zákona o obchodních korporacích a o věcech uvedených v bodě 9. odst. 1 písm. a) těchto
stanov. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. ---------------------------------------------------------------------Připouští se rozhodování per rollam. Lhůta pro doručení vyjádření člena je dvacet dnů ode
dne doručení návrhu usnesení. ---------------------------------------------------------------------------10. Představenstvo
1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Družstvo zastupují vždy dva členové
představenstva společně. --------------------------------------------------------------------------------2. Představenstvo má tři členy, které volí členská schůze. -------------------------------------------3. Funkční období členů představenstva jsou čtyři roky. Opětovné zvolení je možné. ----------4. Představenstvo volí svého předsedu. ---------------------------------------------------------------5. Jednání představenstva svolá předseda představenstva nejméně čtyřikrát ročně.
Představenstvo může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna většina jeho členů.
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, každý člen představenstva má
jeden hlas. -------------------------------------------------------------------------------------------------6. Pokud zanikne členství jednomu členu představenstva, může představenstvo do doby
konání příští členské schůze jmenovat náhradního člena představenstva. Pokud členská schůze
na svém jednání konaném před zánikem členství člena představenstva zvolila náhradníka,
nerozhoduje o náhradním členu představenstvo a na uvolněné místo člena představenstva
nastupuje náhradník podle pořadí stanoveného členskou schůzí. --------------------------------8. Hospodaření družstva
a další ustanovení o povinnostech družstva
1. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu s řádnou účetní závěrkou
navrhne představenstvo i způsob rozdělení a užití zisku, případně způsob úhrady ztrát.

-6Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a
úhrady ztrát k nahlédnutí. --------------------------------------------------------------------------------2. Řádnou účetní závěrku schvaluje členská schůze, která také rozhoduje o rozdělení a užití
zisku, případně o způsobu úhrady ztráty. --------------------------------------------------------------3. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se usnáší členská schůze při projednání
řádné účetní závěrky. -------------------------------------------------------------------------------------4. Podíl člena na zisku určeného k rozdělení se určí v poměru jeho splněné vkladové
povinnosti k členskému vkladu ke splacenému základnímu kapitálu družstva. U člena, jehož
členství v rozhodném roce trvalo jen část účetního období, se podíl na zisku poměrně zkrátí.
5. Družstvo vede seznam členů v souladu s ustanovením zákona o obchodních korporacích.
6. Družstvo je povinno zřídit v sídle družstva informační desku, která je přístupná každý
pracovní den v době od 7.00 do 15.30 hodin všem členům družstva. Na informační desku
představenstvo umístí veškeré informace týkající se správy nemovitosti ve vlastnictví
družstva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------11. Závěrečná ustanovení
Družstvo se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích) jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí ustanoveními zákona o
obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------------

