
Stanovy Sociálního Družstva:

I. Základní ustanovení
Obchodní firma zní:

Sociální Družstvo:

Asociace za Komunitní Organizování a
sociální Reformy Nyní

Zkratka:

SD AKORN
Sídlem družstva je:

Praha

II. Předmět podnikání

Předmětem podnikání

Živnostenská oprávnění družstva:

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:



Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:

Koncesovaná

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Zednictví

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Živnostenské oprávnění č. 3:

Předmět podnikání:

Zpracování kamene

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Živnostenské oprávnění č. 4:

Předmět podnikání:

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti:

Koncesovovaná

Živnostenské oprávnění č. 5:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce



Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

Umělecko-řemeslné zpracování kovů

Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických
strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba strojů a zařízení

Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Ubytovací služby

Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Pronájem a půjčování věcí movitých

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Překladatelská a tlumočnická činnost



Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Poskytování technických služeb

Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Živnostenské oprávnění č. 6:

Předmět podnikání:

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Živnostenské oprávnění č. 7:

Předmět podnikání:

Hostinská činnost

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Živnostenské oprávnění č. 8:

Předmět podnikání:

Malířství, lakýrnictví, natěračství



Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Živnostenské oprávnění č. 9:

Předmět podnikání:

Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Živnostenské oprávnění č. 10:

Předmět podnikání:

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

*Družstvo může vykonávat další předměty podnikání, schválené členskou schůzí, pokud
si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění.
*Pro družstvo může vykovávat další činnosti právnická, nebo fyzická osoba -člen i
nečlen družstva, pokud si k této činnosti opatří příslušná oprávnění.

III. Princip sociální realizace SD
AKORN:

Sociální družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založené za účelem podnikání.

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých
závazků odpovídá celým svým majetkem.

Družstvo se zavazuje k zabezpečení svých aktivit zaměstnávat mimo jiné i osoby z cílových skupin:

1. osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR,

2. osoby, které jsou sociálně vyloučené, znevýhodněné, nebo osoby, které mají problém s
exekucemi a podobně,

3. osoby, které jsou handicapované, nikoliv však tak, že by jim handicap bránil v práci v SD
AKORN



A to v počtu nejméně 40 %, všech zaměstnanců, počítáno na úvazky, z jakékoliv z těchto skupin dle
aktuálních možností družstva.

IV. Obecně prospěšný cíl
A)
1. obecně prospěšným cílem sociálního družstva AKORN je sociální rehabilitace a resuscitace

zaměstnáním a rekvalifikace,

2. zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce uvedených v základním ustanovení stanov o
zásadách sociálního podnikání,

3. pomoc obětem exekucí a dluhových pastí.

B) Podpora dlužníkům:
Družstvo podporuje dlužníky nacházející se v dluhových spirálách:

 Družstvo prosazuje participativní formu rozpočtování,

 Družstvo prosazuje principy vycházející z presumpce nepřímého zavinění,

 Družstvo propojuje lidi s exekucemi s právním a dalším poradenským servisem,

 Družstvo nejprve kontaktuje věřitele, exekutora, případně správce konkurzní podstaty a sjednává s
ním pokus o splátkový kalendář, až potom v případě úspěšného uzavření splátkového kalendáře
přijímá člena a povoluje mu družstevní podíl,

 Družstvo dbá na pravidelné splácení dluhu takového člena, pakliže by člen dlužník přestal platit,
zbavuje jej členství a propadá jeho členský podíl věřiteli, nebo exekutorovi, popřípadě správci
konkurzní podstaty na splátku dluhu a to pokud čl podíl nepřevyšuje exekuci, nebo se k ní
nepřibližuje 75% dlužné částky, pokud ano, družstvo podíl zadrží a vyjednává v 1 měsíční lhůtě
ve snaze navrátit dlužníka k splátkám.

V. Zásady sociálního podnikání
Sociální družstvo AKORN se zavazuje dodržovat principy sociálního podnikání tedy:

1. 67% zisku družstva, po odečtení nákladů se nerozděluje mezi členy, ale slouží dle
zákona pro rozvoj sociálního podniku a naplnění obecně prospěšného cíle,

2. dodržovat etické principy, zejména rovné příležitosti, přistupovat ke každému bez ohledu
na jeho rasu, víru, náboženství, pohlaví, původ, sexuální orientaci, věk, tělesný nebo psychický
handicap, politickou příslušnost, předešlou kriminální činnost, nebo majetkové postavení a
respektovat jeho osobní práva a svobody,



3. zohledňovat potřeby svých zaměstnanců, vytvářet podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci
a výkon kvalitní práce,

4. přiměřeně přizpůsobit pracovní prostředí a pracovní podmínky potřebám svých
zaměstnanců, zajišťovat jejich rozvoj,

5. usilovat o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zejména v oblasti získání schopností pro
uplatnění na otevřeném trhu práce,

6. vytvořit jasnou organizační strukturu a systém řízení, který je popsán a je srozumitelný,

7. Představenstvo dodržuje principy demokratického stylu řízení a pracuje pod supervizí,

8. zaměstnanci mají prostor se pravidelně jedenkrát za 14 dní sejít a vyjadřovat k chodu
sociálního podniku a výrazně tím ovlivňovat směr rozhodování vedoucích pracovníků,

9. družstvo může vytvořit fond na splátky dluhů člena ohroženého exekucí,

10. sociální družstvo reaguje na místní potřebu zaměstnávat osoby z cílových skupin,
snižovat nezaměstnanost v Praze,

11. družstvo může zaměstnávat členy i nečleny,

nečlenové družstva zaměstnaní, či pravidelně zaměstnávaní v družstvu, kteří budou užívat družstevní
majetek, či majetek zapůjčený družstvu jinými členy se musí s družstvem dohodnout o úhradě
využívání podílu těchto jiných členů (opotřebovávání majetku, případně využívání kontaktů, plnění
zakázek uzavřených jinými členy apod.).
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