
VI. Členství:
A) Členství v SD AKORN vzniká:
1) zaplacením členského vkladu a

 vykonává-li pro sociální družstvo práci na základě pracovního poměru,

 vykonává-li pro sociální družstvo práci bez nároku na odměnu mimo rámec pracovního
poměru na základě dobrovolnosti, nebo,

 jsou-li jím poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti sociálního družstva,

 a to ve všech případech vstoupil li do družstva (zaplatil základní členský vklad),

 vytváří li pro družstvo dílo na základě smlouvy o dílo.

B) Kandidatura členství:

1. Čekatelé

a. družstevní čekatel je ten, kdo má zájem o členství v družstvu a daný Pracovní Kolektiv jej
prověřuje (zkouší jej v pracovních úkonech, zda je spolehlivý a zda je pro družstvo jako člen
přínosný) a určuje mu jistou lhůtu na přijetí,

b. lhůtu, výši členského vkladu a způsob splacení si určuje Pracovní Kolektiv sám, má li vlastní
právní subjektivitu (např. pobočka, nebo je li provozovnou). Vedoucí představitel Pracovního
Kolektivu konzultuje s předsednictvem výši jejich družstevního vkladu a způsoby splacení.

2. Kandidát je navržen:

a. radou pracovního kolektivu a schvalován předsednictvem, nebo,
b. je přijímán předsednictvem a zařazen k Pracovnímu kolektivu po dohodě s ním.

C) Členská práva a povinnosti

1. Člen družstva má tato práva a povinnosti:

a) podílet se svou prací, svým osobním nasazením a všemi tvůrčími schopnostmi na úspěchu činnosti,

b) zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které podléhají pod výrobní, obchodní, personální a
finanční tajemství družstva, bližší kodifikace bude družstvem vymezena v interních předpisech,

c) volit a být volen,

d) dodržovat stanovy družstva,

e) svolat členskou schůzi,

f) vystoupit z družstva ve 30 denní lhůtě (a vypořádání viz. bod 7b)

g) navrhovat změny stanov,



h) seznamovat se s hospodářskými výsledky družstva,

Členská schůze může vyloučit člena za hrubé nebo opakované porušení stanov nebo jiných obecně
platných předpisů. V tomto případě se vrací vyloučenému členovi družstva základní členský vklad. Tím
však není dotčeno právo účastníků na náhradu škody,

ch) volit a být volen (viz VII. B) Způsoby rozhodování a práce v orgánech)

i) navyšovat družstevní podíl (viz Základní kapitál a členský vklad).

D) Členské funkce:
1) Zakladatelé

-jsou nevolitelnými stálými členy předsednictva,

2) Ředitel Pracovního Kolektivu*
a. volí a odvolává ho předsednictvo,
b. má na starosti provoz Pracovního Kolektivu,
c. nemusí být členem družstva (pak je zmocněnec),

3) Vedoucí Pracovního Kolektivu
a. musí být členem družstva,
b. pracovní kolektiv může rozhodnout o:

i. kolektivním orgánu, nebo
ii. více vedoucích,

c. volí a odvolává ho Rada Pracovního Kolektivu,
d. schvaluje ho předsednictvo,
e. má na starosti družstevní organizaci v Pracovním Kolektivu,
f. Pracovní Kolektiv může mít i Kolektivní Orgán své správy, v takovém případě si vybírají

Předsedajícího a jeho práva a povinnosti určuje celý Pracovní Kolektiv v jednacím řádu
schvalovaným Předsednictvem,

g. může kumulovat funkce ředitele a vyslance,

4) Vyslanec Pracovního Kolektivu do Kolegia Vyslanců Pracovních Kolektivů
a. Volí a odvolává ho Rada Pracovního Kolektivu,

i. Má na starosti:koordinaci jeho PK s ostatními PK a předsednictvem,
ii. volbu a odstavení Kontrolní Komise Předsednictva,

b. musí být členem družstva,

5) Člen Rady Pracovního Kolektivu
a. Družstvo doporučuje aby rada PK byl v malých PK byla v ideálním případě celý PK,
b. volí a odvolává ho členská schůze PK,
c. má na starosti rezort a úkoly, které mu RPK přidělí,
d. nemusí být členem družstva (pak je zmocněnec),

6) Člen Kontrolní Komise Předsednictva
a. nesmí být ve funkci předsedy družstva, nebo člena předsednictva,
b. volí a odvolává Valná Hromada,
c. jeho povinnosti vyplývají ze zákona,



d. musí být členem družstva,

7) Člen kontrolní komise pracovního kolektivu
a. nesmí být ve funkci:

i. Ředitele PK,
ii. Vedoucího PK,
iii. Vyslance PK,

b. volí a odvolává ho RPK,
c. jeho povinnosti vyplývají ze zákona,
d. musí být členem družstva,
8) Člen kontrolní komise Kolegia Vyslanců pracovních Kolektivů,
a. volí ho a odvolává Valná Hromada,
b. jeho povinnosti vyplývají ze zákona,
c. nesmí být ve funkci,

i. Ředitele PK,
ii. Vedoucího PK,
iii. Vyslance PK

d. musí být členem družstva.

_______________________
*za Pracovní kolektiv považujeme:
a. samostatný projekt,
b. provozovnu,
c. pobočku

D, 1) členem orgánu družstva může být jen
a. člen družstva,

b. nečlen družstva pouze v představenstvu ve funkci Ředitele a Rady Pracovního Kolektivu
(zmocněnec),

 je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s
členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu zákonem zmocněna,

 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.

E) Další členství:

1. Volné členství:

a. sympatizanti se mohou stát volnými členy. Jejich základní vklad bude používán k potřebám
družstva a řádných členů. Vyplácení případných úroků z podílu každého Volného člena se bude
řešit individuálně s daným Volným členem dle výše jeho vkladu a vůli po zisku,

b. volný člen nerozhoduje o činnosti, ani změnách družstva, může mu být přiznán poradní hlas v
družstevní radě Pracovníko Kolektivu, který sponzoruje,



2. Poradní orgány

a. SD AKORNmůže dostávat dary od sponzorů a dárců, kterým je naše činnost sympatická. Jejich
význam pro nás bude také zásadní, proto mohou svolat své vlastní Fórum dárců a jednat
jednotně, ale i zvlášť s předsednictvem,

b. Fórum dárců a investorů nerozhoduje o změnách, ani činnosti družstva, jednají však v případě
jejich zájmu o tom s předsednictvem, které o tom bude jednat se všemi členy a zaměstnanci,

c. Z investování do družstva vyplývají pro investora možnosti individuálně se dohodnout na
dividendách (sepsat smlouvu),

d. Dividendový výnos se musí domlouvat po daném účetním období na další účetní období a je
závislý na hospodářském výsledku družstva.

F) Obecná pravidla členství:

1. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek stanov
družstva v souladu s podmínkami daných zákonem:

a) při založení družstva dnem vzniku družstva -zakládajícími členy,

b) za trvání družstva přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné přihlášky a splnění
dalších bodů těchto stanov,

i. členství dalších uchazečů o členství je družstvo povinno rozhodnout do 30 dnů ode dne
doručení jejich přihlášky,

ii. zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do vlastních
rukou nebo přijetím proti podpisu. Členem družstva může být každá fyzická a právnická osoba, se
sídlem na území České republiky, která skýtá záruku řádného plnění členských povinností,

iii. členství vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena a zaplacením základního
členského vkladu na účet družstva, nebo dohodou o jeho splátkách. (Pokud členská schůze rozhodne o
vstupu člena do družstva a je například ve špatné sociální situaci, vyměří mu členská schůze lhůtu na splacení členského
vkladu),

iv. družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do 30 dnů
od vydání rozhodnutí o zamítnutí členství,

v. smrtí člena přechází jeho družstevní podíl na dědice a může požádat o členství obvyklým
způsobem daný zákonem a těmito stanovami.

2. Zánik členství

členství v družstvu zaniká:

a) dohodou,



b) vystoupením,

c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,

d) vyloučením,

e) zánikem družstva likvidací,

f) prohlášením konkurzu na majetek člena, udělal li člen družstvu škodu, kterou není schopen, nebo
ochoten uhradit anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena,

h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností,

ch) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení a
nařízení exekuce nebo zánikem družstva.

3. Zánik členství dohodou

dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Členství končí sjednaným dnem. Jedno
vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi.

4. Zánik členství vystoupením

a. člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby 6 měsíců, tato doba začíná
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena
družstvu o jeho vystoupení z družstva,

b. oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva.

5. Zánik členství úmrtím člena

a) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu
na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl a který požádal o členství.
Dědic doloží dědictví příslušným dokladem. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti
člena. Dědic může požádat o vstup do družstva klasickým způsobem a může využít i zděděného
členského vkladu v rámci svého budoucího členství.

6. Zánik členství vyloučením člena

Předseda družstvamůže rozhodnout o vyloučení člena, jestliže:

a. závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské povinnosti
určené zákonem nebo stanovami, zejména:

b. neplní platební povinnosti schválené ustavující členskou schůzí,
c. užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek

družstva takto užíval, a vzniká tak škoda více než nepatrná,
d. byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jehomajetku nebo

proti členům družstva, klientům a jiným právním subjektům v rámci obchodní a hospodářské
politiky družstva,

e. rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do tří měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo
důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl,

f. výstraha a rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručena do vlastních rukou,



g. rozhodnutí musí obsahovat důvod podle bodu a), který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká
dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá odvolání,

h. podá li člen odvolání, musí členská schůze při nejbližší schůzi rozhodnout o jeho odvolání a své
rozhodnutí předává předcednictvu, které ji potvrzuje,

i. nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 15 dnů od doručení písemného
rozhodnutí podat odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek,

j. případně může podat stížnost i k civilnímu soudu, který prohlásí rozhodnutí o vyloučení člena za
neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami.

7. Zánik členství likvidací družstva

Členství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku.

8. Majetkové vypořádání při zániku

a) při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. Zápisné se
nevrací. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního člena
násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských vkladů všech
členů násobených ukončenými roky jejich členství. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný
stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování
výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a jiných
zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členství přede
dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje,

b) nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní
závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo,

c) při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členovi.
o takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží,

d) družstvo se s členem vypořádá až po řádné účetní závěrce vykonané z rok, ve kterém člen
vystoupil.

9. Seznam členů

a. družstvo vede seznam členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem a zákonem.
b. do seznamu členů se zapisuje kromě jména, bydliště a rodného čísla člena i výše základního

členského vkladu a členského podílu, datum jejich zaplacení, popř. Další rozhodné skutečnosti. V
seznamu členů se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností,

c. družstvo umožní každému členu družstva, který prokáže právní zájem, aby do seznamu členů
nahlédl,

d. člen družstva má právo nahlížet do té části, která se týká jeho členství, žádat o vydání potvrzení o
svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu členů,

e. veškeré údaje budou v souladu s platnými zákony o ochraně dat a GPDR.


