
XII. Společná ustanovení a závěrečná
ustanovení

A) Souvislost se Zapsaným Spolkem AKORN

Sociální Družstvo AKORN je součástí mezinárodní rodiny ACORN International

a jejím českým zástupcem je zapsaný spolek Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní (z.s.
AKORN) ič 227 61 128.

Zapsaný Spolek AKORN stojí u zrodu Sociálního Družstva AKORN, reprezentuje jej na mezinárodní scéně vůči
mezinárodnímu uskupení ACORN International, přičemž se oba subjekty ve svých aktivitách podporují.

ZS AKORN svou činnost dále rozvíjí v oblastech aktivizmu, kultuře a sportu a snaží se nbídnout družstevníkům v
SD AKORN ve všech těchto oblastech svůj přesah.

ZS AKORN a SD AKORN budou tedy partnerské organizace a budou vzájemně spolupracovat a pomáhat si.

SD AKORN je družstevní platforma navazující na mezinárodní projekt ACORN International pro vytváření
zaměstnaneckých, volnočasových a občansko-seberealizačních a aktivistických komunit a je zakládána s tímto
vědomím původními zakladateli ZS AKORN a tedy sesterskou organizací podnikatelského subjektu SD AKORN je
ZS AKORN.

Zapsaný spolek AKORN stál u zrodu SD AKORN a SD AKORN přebírá v mezích vymezených obchodním
zákoníkem i cíle obsažené ve stanovách ZS AKORN (zaměstnanecké komunity a zakládání družstev).

Cíle základní premisy AKORN vychází ze sociálního organizování středních a nižších společenských vrstev.

SD AKORN tedy plní část vytčených cílů ZS AKORN a obě tak plní premisu myšlenky AKORN celkově.

Sociální Družstvo AKORN bude tedy naplňovat celosvětový záměr ACORN International o rozvoj zaměstnanecké
participace, družstevnictví a sociální seberealizace, zatímco zapsaný spolek AKORN bude naplňovat zbytek
politických a kulturních cílů ruku v ruce (viz stanovy ZS AKORN ič 227 61 128)

B) Závěrečná ustanovení
V zájmu ochrany osobních dat, majetkových a členských práv členů družstva jsou informace o členech a jejich
majetkových podílech v družstvu neveřejné.

Právní poměry družstva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních
korporacích a dalšími platnými právními předpisy.

Družstvo je sociálním podnikatelským subjektem podle platných předpisů.

Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí dne (viz zakládající schůze SD AKORN) a nabývají platnosti
stejným dnem.



Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které
neupravuje tyto stanovy, zákonem o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky.

V případě, že některé ustanovení těchto stanov listiny se - ať už vzhledem k platným právním předpisům, nebo
vzhledem k jejich změnám - ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo se zjistí, že některé ustanovení
chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení
nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem
nejbližší zamýšlenému účelu stanov nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu -způsob řešení, jenž
je v obchodním styku obvyklý.

Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí její neplatnost jako celku.


