
VIII. Základní kapitál a základní
členský vklad

1) Základní kapitál a členský vklad
a. základní kapitál činí, tvoří souhrn základních členských vkladů zakladatelů při zakládání družstva,

b. zapisovaný základní kapitál činní 5000,- Kč,

c. členský vklad se eviduje u jednotlivých členů, rovněž se použije vrácení základního vkladu při
zániku členství,

d. výše základního členského vkladu pro zakladatele SD AKORN činí 1000,– Kč pro fyzické a pro
právnické osoby a to na transparentní účet družstva,

e. člen sociálního družstva, který zcela splatil svůj základní členský vklad, může na základě dohody a
usnesení Členské Schůze vložit do družstva další členský vklad. O převzetí povinnosti k dalšímu
členskému vkladu uzavře sociální družstvo se členem písemnou smlouvu. Vyšší členské vklady
zaručují členům vyšší podíl na odměnách dle výši podílu a současně může člen uplatnit i
hlasovací práva viz. IIV. B) c) až g) těchto stanov,

f. další členský vklad se stává součástí základního kapitálu družstva a nemůže být členu vrácen před
ukončením členství v sociálním družstvu. Další členský vklad je rozhodující pro výpočet podílu
člena na zisku za kalendářního rok, pokud o výplatě podílů rozhodla členská schůze sociálního
družstva,

g. člen sociálního družstva se může na financování sociálního družstva podílet další majetkovou
účastí na základě dohody schválené členskou schůzí sociálního družstva. Písemná dohoda
obsahuje povinně i ujednání o tom, jak bude další majetková účast člena zhodnocována; rozsah
zhodnocení stanoví zásady schválené pro tento účel členskou schůzi,

h. nepeněžité vklady jsou oceněny rozhodnutím členské schůze na základě odborného odhadu,

i. členské vklady se splácí na účet sociálního družstva,

j. vklady nad základní členský podíl v družstvu se zapisují družstevníkovi na transparentní účet pod
jeho jménem, či heslem a daný družstevník s družstvem sjednává, jak budou peníze použity,
případně jaké výnosy chce za svůj vklad, tento vklad bude vkládán až po odečtení nákladů ve
všech odměnách a tedy ve smyslu zákona o sociálním družstevnictví bude 70% výnosů z
takového vkladu považováno za výnos družstva, který se zpět do družstva vrací a 33% bude
možno vyplácet vkladateli jako odměna za investování v rámci družstva.

2) Zvláštní majetek družstva

a. podrobnosti užívání stanoví Interní Předpis družstva,



b. ZvláštnímMajetkem družstva se rozumí takový majetek, který družstvo smí dávat uživatelům k
dispozici. Může se jednat i o věci potřebné pro domácnost, vybavení kanceláří, počítače, osobní
automobily, nebo mobilní telefony, nemovitosti a podobně,

c. tento Zvláštní Majetek je v užívání člena, ale není jeho, patří družstvu jako takovému,

d. družstvo se bude například členům, kteří mají problém s exekucí snažit zapůjčit některé věci do
vybavení domácností, aby mohli veřejně fungovat pro družstvo, ale i v osobním životě a tak lépe
splácet své dluhy. Jejich exekuce může družstvo řešit i jinak a to snahou po dohodě s věřiteli o
splátkovém kalendáři, pro který si členové vytvoří zvláštní fond, kde budou moci odvádět pravidelné
peněžní splátky,

e. Zvláštní Majetek mohou využívat i další členové, například chudí, nebo ti, jež se jimmyšlenka
sdílení prostě jen líbí, Zvláštní Majetek může být tedy podnikatelským záměrem družstva,

f. Zvláštní Majetek družstva bude dán do užívání správci. K tomu bude sloužit mezi družstvem a
daným správcem písemná smlouva o užívání tohoto majetku družstva,

g. žádný jiný člen družstva nesmí užívat Zvláštní Majetek ve správě daného člena, ani o něm
rozhodovat, či ho všelijak převádět, prodávat a podobně,

h. člen za svěřený Zvláštní Majetek družstva ručí podepsanou smlouvou o užívání a ručí i za jeho
poškození, nebo ztrátu výší ceny pořízení na začátku, po účetních obdobích se odpisuje,

ch. Zvláštní Majetek bude v evidenci družstva, bude řádne evidován a také řádně označen. Bude na
něm název družstva, přípdaně Pracovní Skupiny, kódové označení, evidenční číslo a razítko družstva s
IČO,

I. Zvláštní Majetek je určen pouze pro členy, členové na něj mohou přispívat v příslušném
dělitelném fondu, pokud by majetek užívali nečlenové, dohodne družstvo pronájem,

IX. Hospodaření družstva

A. Zásady hospodaření sociálního družstva

1. Prostředky na provoz a činnost sociálního družstva pocházejí z:

a. členských vkladů a jiných majetkových hodnot,

b. výnosů z poskytování komerčních služeb pro členy sociálního družstva,

c. výnosů z poskytování komerčních služeb pro nečleny sociálního družstva,

d. příspěvků a dotací získaných mimo členské příspěvky členů,

e. příspěvky z činnosti vzniklých aktivitou sociálního družstva,

f. půjček od členů sociálního družstva a třetích osob.



2. Při svém hospodaření je sociálního družstvo povinno se řídit
obecné závaznými

a. právními předpisy,

b. těmito stanovami,

c. Jednacím Řádem, byl-li vydán,

d. Usneseními Členské Schůze.

3. Sociálního družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní
závěrku.

a) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne Předsednictvo za celé družstvo a Představenstvo
Pracovnícho Kolektivu za Pracovní Kolektiv i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob
úhrady ztrát,

b) Předsednictvo a Představenstvo Pracovního Kolektivu musí jednat ve shodě.

4. Sociální družstvo nesmí:

a) emitovat dluhopisy,

b) zajišťovat splnění povinností jiných osob,

c) být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo se přímo či nepřímo

d) podílet na podnikání jiných osob, ledaže s tím členská schůze sociálního družstva vysloví
předchozí souhlas,

e) být stranou smlouvy o tichém společenství,

f) převést, zastavit nebo propachtovat závod nebo pobočku nebo jejich část; to neplatí,

g) je-li druhou smluvní stranou jiné sociální družstvo.

5. Čistý zisk sociálního družstva, tj. zisk po uhrazení daní a splnění
dalších povinností obdobné povahy, se použije v souladu s
rozhodnutím Členské schůze k:

a) vytvoření nebo přispění do fondů sociálního družstva, jsou-li vytvořeny; při založení

sociální družstvo nezřizuje žádné fondy,

b) jiným účelům stanoveným členskou schůzí,

c) výplatě odměn předsedy sociálního družstva,



d) sociální družstvo může rozdělit nejvýše 33% svého disponibilního zisku mezi své členy; k
rozdělení části disponibilního zisku lze přistoupit až poté, co z této části sociální družstvo doplní
rezervní fond a ostatní fondy tvořené ze zisku, byly-li zřízeny.

B) Členská schůze může rozhodnout o vytvoření
fondů:

1) Nedělitelný fond

a. Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného
základního jmění. Tento fond vzniká ze zákona – o jeho vzniku nerozhoduje členská schůze.

b. Družstvo doplňuje nedělitelný fond nejméně o 10 % ročního čistého přebytku až do doby, kdy
výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění
družstva.

c. Zdroje nedělitelného fondu se používají na úhradu ztráty družstva nebo k převodu do fondu
družstevní výstavby, na pořízení dodatečných investic, nebo modernizaci či rekonstrukci
bytových domů, nebo jinak podle rozhodnutí členské schůze.

d. Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy s výjimkou
stanovenou zvláštním zákonem.

2) Osobní fondy

a) se členem, který se nachází v dluhu, či přímo již exekučním řízení domluví družstvo zřízení
dlužního, či exekučního fondu. Družstvo domluví se členem zřízení osobního fondu, pokud má
například splácet dluhy způsobené před vstupem do družstva a které mu tak mohou působit
omezení v členství v družstvu. Tento osobní fond zřizuje družstvo po dohodě s tímto členem a
ukládá na něj prostředky regulérní ke splátkovému kalendáři, které pokrývají jeho závazky s
věřitelem, exekutorem, nebo správcem konkurzní podstaty apod.

b) další osobní fondy mohou sloužit i k potřebám nákupu členů a podobně. Členové mohou
sledovat tak množstevní slevy, nebo si na něco společně šetřit, např na stroje, nářadí, nebo i na
společenské události, či na věci osobní potřeby a podobně, tyto mohou být dělitelné i
nedělitelné dle aktuálního účelu zaneseného v písemné dohodě, či smlouvě členů s družstvem.

3) Společné dělitelné fondy

a. Družstvo může vytvořit společné dělitelné fondy, které mohou být určeny na konkrétní osobní
potřeby členů družstva. Družstvo tak může tím sledovat množstevní slevy pro své členy, nebo
jiné jejich potřeby v osobním životě. Tyto fondy nemůžou být použity k hrazení závazků členů
družstva a musí být použity pouze v případech sociální potřeby. Jejich odůvodněnost schvaluje
členská schůze. Pravidla pro hospodaření upraví interní předpis.

b. Družstvo může vytvářet i konzumně družstevní provozovny a pobočky.

c. Různé fondy si mohou zřizovat jednotlivé provozovny a pobočky.



C) Rozdělení zisku a úhrada ztráty

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Všechen zisk sociálního družstva se nerozděluje mezi své členy, ale řídí se pravidlem, kdy nejméně
67% zisku se zpětně reinvestuje do sociálního družstva (například pro vzdělávání zaměstnanců,
investice do provozních zařízení, zvláštního majetku družstva ve správě člena družstva, do osobního
fondu na splátky dluhu daného člena družstva, do společného fondu na hromadný výhodný nákup
různorodých potřeb k zlepšení životní úrovně členů atd.), nebo k naplnění obecně prospěšného cíle
družstva.

2. O použití zisku po zdanění, který se má rozdělit mezi členy, rozhoduje členská schůze na návrh
předsedy družstva při projednání roční účetní závěrky, a to po přídělu do zřízených fondů družstva, po
doplnění nedělitelného fondu a po uhrazení splatných závazků vůči jiným osobám.

3. Rovněž o způsobu úhrady ztráty rozhoduje členská schůze při projednání roční účetní závěrky na
návrh předsednictva a dalších orgánů družstva.

X. Zákaz konkurence

Členové předsednictva, představenstva Kolegia Předsedů Pracovních Kolektivů a kontrolní komise
nesmějí být podnikateli v obdobném předmětu činnosti ani členy statutárních či dozorčích orgánů
právnických osob s obdobným předmětem činnosti. To neplatí, jde-li o vztah k zakladateli družstva.
Vyžaduje-li to zájem družstva, může členská schůze z tohoto ustanovení povolit výjimku.

Členové fóra dárců a investorů se musí rovněž dohodnout s vedením na mlčenlivosti a udržení
know-how.

XI. Odpovědnost členů a orgánů
družstva za škodu

1) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje předsednictvo, nebo
předsednictvo pracovního kolektivu.

2) Vůči členům předsednictvo uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí určeného
člena.

3) Mimosoudní vyrovnání schvaluje členská schůze předsednictva.



4) Pokud náhrada škody není představenstvem vymáhána soudně, je oprávněn podat jménem
družstva žalobu proti členovi představenstva nebo kontrolního orgánu o náhradu škody, kterou
družstvu způsobil, každý člen družstva.


