Stanovy
Sociální družstvo Stabilita Olomouc
I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------Článek 1 Úvodní ustanovení
1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu, založené za účelem podnikání.--------------2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení
svých závazků odpovídá celým svým majetkem. ----------------------------------------------------3. Družstvo se zavazuje k zabezpečení svých aktivit zaměstnávat osoby z cílových skupin:---a) osoby se zkušeností se závislostí na návykových látkách – osoby s diagnostikovanou
závislostí na návykových látkách, které úspěšně ukončily minimálně 3 měsíční ambulantní či
pobytovou léčbu nebo prokazatelně 3 měsíce souvisle abstinují.-----------------------------------b) osoby které jsou dlouhodobě nezaměstnané a jsou déle než 1 rok vedeny v evidenci
uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR.---------------------------------------------------------------A to v počtu nejméně 40 %, slovy: čtyřicet procent všech zaměstnanců, počítáno na úvazky.
4. Obecně prospěšný cíl--------------------------------------------------------------------------------Obecně prospěšným cílem sociálního družstva Stabilita Olomouc je sociální rehabilitace
osob se závislostí.
5. Zásady sociálního podnikání------------------------------------------------------------------------Sociální družstvo Stabilita Olomouc se zavazuje dodržovat principy sociálního podnikání tedy
:


Zisk družstva se nerozděluje mezi členy ale slouží pro rozvoj sociálního podniku a
naplnění obecně prospěšného cíle a to v minimální výši 51% ze zisku.



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, polickou příslušnost, předešlou kriminální činnost nebo
majetkové postavení. Respektovat jeho osobní práva a svobody.



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



Přiměřeně přizpůsobit pracovní prostředí a pracovní podmínky potřebám svých
zaměstnanců, zajišťovat jejich odborné vedení a rozvoj.



Usilovat o profesní rozvoj svých zaměstnanců, zejména v oblasti získání vzdělávání a
schopností pro uplatnění na otevřeném trhu práce.



- 2Vytvořit jasnou organizační strukturu a systém řízení, který je popsán a je
srozumitelný.



Vedoucí zaměstnanci dodržují principy demokratického stylu řízení a sami pracují
pod supervizí.



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

6. Princip lokalizace a enviromentálního rozměru podnikání-----------------------------------Sociální družstvo se zavazuje zapojovat do místních společenství. Dále se zavazuje dávat
přednost lokálním dodavatelům, pěstitelům a chovatelům. Sociální družstvo reaguje na místní
potřebu zaměstnávat osoby z cílových skupin, snižovat nezaměstnanost v Olomouci.
Sociální družstvo se zavazuje o ochranu životního prostředí , tedy o maximální úsporu
zdrojů(energeticky šetrné spotřebiče a recyklovatelné výrobky). V komunikaci bude dávat
přednost elektronické před tištěnou, dopravu hromadnou před individuální, třídění odpadů a
jiné zásady ochrany životního prostředí.

Obchodní firma zní:
Sídlem družstva je:

Sociální družstvo Stabilita Olomouc. -----------------------------Olomouc, Lafayettova 47/9, PSČ 779 00. ------------------------Článek 2 Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání družstva je: -------------------------------------------------------------------a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ------b) hostinská činnost -----------------------------------------------------------------------------------2. Družstvo může vykonávat i další činnost (předměty podnikání), schválené členskou schůzí,
pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění.--------------------------------------------Článek 3 Základní kapitál a základní členský vklad
1. Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů (ZČV), popř. další majetkové
účasti členů. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. Používá se rovněž k
vrácení ZČV při zániku členství. Zapisovaný základní kapitál činí 50 000,- Kč.-----------2. Výše základního členského vkladu činí 1.000,– Kč, slovy: jeden tisíc korun českých pro
fyzické osoby a 44.000,-- Kč, slovy: čtyřicet čtyři tisíc korun českých pro právnické osoby.
Základní členský vklad i další členský vklad musí být splacen do 15-ti, slovy: patnácti dnů

-3od konání ustavující členské schůze družstva určenému členu představenstva způsobem
stanoveným členskou schůzí. -------------------------------------------------------------------------3. Člen sociálního družstva může vlastnit více členských vkladů. ----------------------------------4. Tyto stanovy připouští, aby se členové družstva mohli zavázat k dalšímu členskému vkladu
a k další majetkové účasti na podnikání družstva za podmínek určených stanovami.--------I. Vznik a zánik členství ---------------------------------------------------------------------------------

Článek 4 Vznik členství
1. Členství v družstvu vzniká při splnění podmínek daných zákonem a těmito stanovami: ----a) při založení družstva dnem vzniku družstva, ----------------------------------------------------b) za trvání družstva přijetím uchazeče o členství za člena na základě jeho písemné
přihlášky, převodem a přechodem členství, ---------------------------------------------------------c) jiným způsobem stanoveným zákonem. ----------------------------------------------------------2. Členství dalších uchazečů o členství je družstvo povinno rozhodnout do 30 dnů ode dne
doručení jejich přihlášky. ---------------------------------------------------------------------------------4. Zamítavé rozhodnutí musí být písemné a uchazeči o členství musí být doručeno do
vlastních rukou nebo přijetím proti podpisu. ----------------------------------------------------------Článek 5
1. Členem družstva může být každá fyzická a právnická osoba, se sídlem na území České
republiky, která skýtá záruku řádného plnění členských povinností. -------------------------------2. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze o přijetí za člena a zaplacením základního
členského vkladu. ------------------------------------------------------------------------------------------3. Družstvo vrátí základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do
30, slovy: třiceti dnů od vydání rozhodnutí o zamítnutí členství. ---------------------------------Článek 6 Přechod členství
1. Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadla členská práva a
povinnosti a který požádal družstvo o členství. Souhlas družstva k přechodu členství se
nevyžaduje. -----------------------------------------------------------------------------------------------Článek 7 Převod členství
1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody, podléhá
souhlasu družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------Článek 8 Členská práva a povinnosti
1. Člen družstva má právo zejména: --------------------------------------------------------------------a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, -------------------------------------------

-4b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhl-li
věku 18 let, -------------------------------------------------------------------------------------------------c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje, -2. Člen družstva je povinen zejména: -------------------------------------------------------------------a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, -------------------------------------------3. Právům a povinnostem člena odpovídají povinnosti a práva družstva. ------------------------

Článek 9 Majetková účast člena v družstvu
1. Majetkovou účastí člena v družstvu je základní členský vklad. ---------------------------------2. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu
základního členského vkladu. -----------------------------------------------------------------------Článek 10 Členský podíl
1. Členský podíl je majetková účast člena v družstvu převyšující členský vklad.-----------

Článek 11 Členská evidence
1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.----2. Do členské evidence 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 evidenci se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny
evidovaných skutečností. ---------------------------------------------------------------------------------3. Družstvo umožní každému členu družstva, který prokáže právní zájem, aby do evidence
nahlédl. ------------------------------------------------------------------------------------------------------4. 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 evidenci. ----------------------------------------Článek 12 Zánik členství
1. 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, ------------------------------------------------------g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, --------------h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci
usnesení a nařízení exekuce nebo zánikem družstva. ----------------------------------------

-5Článek 13 Zánik členství dohodou
1. Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. --------------------------------2. Členství končí sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá
družstvo členovi. -------------------------------------------------------------------------------------------Článek 14 Zánik členství vystoupením
1. Člen může z družstva vystoupit. -----------------------------------------------------------------------

2. 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------3. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva
družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 15 Zánik členství úmrtím člena
1. 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. ----------------------------------2. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká dnem smrti člena. -----------------------------------------Článek 16 Zánik členství vyloučením člena
1. Předseda družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: ------------------------------- závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské
povinnosti určené zákonem nebo stanovami, zejména: ----------------------------------------------- neplní platební povinnosti schválené ustavující členskou schůzí, ------------------------------ užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda, nebo trpí, aby se majetek
družstva takto užíval, ---------------------------------------------------------------------------------- byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku
nebo proti členům družstva. ------------------------------------------------------------------------2. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Výstraha a rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi doručeno do vlastních
rukou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Rozhodnutí musí obsahovat důvod podle odst. 1, který nelze dodatečně měnit. -------Členství zaniká dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení bylo doručeno členovi, pokud člen nepodá
odvolání. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může do 15 dnů od doručení písemného
rozhodnutí podat odvolání ke členské schůzi. Odvolání má odkladný účinek. --------------------

-66. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí o vyloučení člena za
neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. -------------------------------------Článek 17 Zánik členství likvidací družstva
1. Členství zaniká dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. --------------------------------Článek 18 Majetkové vypořádání

1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl.
Zápisné se nevrací. ----------------------------------------------------------------------------------------2. 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. -----------------------------------------3. 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vznikne uplynutím 3, slovy třech měsíců po
schválení roční účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. -------------------------------6. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému
členovi. O takovou započitatelnou částku se vypořádací podíl sníží.-----------------------------III. Orgány družstva-------------------------------------------------------------------------------ORGÁNY DRUŽSTVA
Článek 19
Struktura orgánů a jejich jednání
1) Orgány družstva jsou: ---------------------------------------------------------------------------------a) členská schůze, -----------------------------------------------------------------------------------------b) představenstvo, -----------------------------------------------------------------------------------------c) kontrolní komise. ---------------------------------------------------------------------------------------2) Orgánem družstva nebo jeho členem může být jen člen družstva. Je-li členem voleného
orgánu družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s členstvím v orgánu
družstva fyzická osoba, která je k tomu zmocněna; plná moc musí mít písemnou formu.
Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem volného orgánu družstva
osobně, kromě členství v družstvu a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě.
3) Hlasování v orgánech družstva je veřejné. O každém jednání orgánu družstva se pořizuje
zápis podle článku 20, bod 12 těchto stanov. ----------------------------------------------------------Článek 20
Členská schůze

-71) Schůze členů družstva je nejvyšším orgánem družstva. ------------------------------------------2) Členská schůze je svolávána představenstvem dle potřeby, nejméně však jednou za rok
písemnou pozvánkou. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi, požádá-li o to
kontrolní komise, nebo písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva, a to tak, aby se
konala do 40 (čtyřiceti) dnů od doručení žádosti. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, je
oprávněna svolat členskou schůzi osoba písemně pověřená osobami nebo orgánem, který
svolání členské schůze vyžadoval. Členové představenstva jsou společně a nerozdílně povinni
vydat této osobě na její žádost seznam členů. ---------------------------------------------------------3) Do výlučné působnosti členské schůze patří: -------------------------------------------------------a) přijímat a měnit stanovy, ------------------------------------------------------------------------------b) rozhodovat o přijetí za člena družstva, rozhodovat o odvolání člena proti jeho vyloučení, --c) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise a jejich náhradníky,---------------d) schvalovat řádnou účetní závěrku, rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu
úhrady ztráty, -----------------------------------------------------------------------------------------------e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, ------------------------f) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, ----------------------------------g) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, ---------------------------h) schvalovat provozní řád, jednací řád, volební řád a další dokumenty, --------------------------i) rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva, ------------------------------------------------------j) schvalovat hospodaření s majetkem družstva, ------------------------------------------------------k) rozhodovat o přijetí úvěru, zřízení zástavy a jiných formách zajištění, -------------------------l) rozhodovat o uzavření smluv podle § 67a obchodního zákoníku a o jiných významných
majetkových dispozicích. Jinou majetkovou dispozici nejsou podmínky další majetkové účasti
na činnosti družstva uvedené v článku 8 stanov a sjednané s členem v písemné dohodě, -------m) rozhodovat o odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva, -----------------------------n) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, takové
rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím písemném souhlasu většiny
členů družstva. ---------------------------------------------------------------------------------------------o) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva. ---4) Členská schůze si může vyhradit rozhodování kterékoliv otázky, týkající se družstva a jeho
činnosti, neuvedené v předchozím odstavci. -----------------------------------------------------------5) Členská schůze je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina členů.--------6) Na členské schůzi se hlasuje veřejně v souladu se schváleným jednacím řádem. -------------7) Pro platnost usnesení členské schůze je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných hlasů s výjimkou rozhodování o zániku družstva a přijetí a změně stanov, kdy se
vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných hlasů. ---------------------------------------------------8) Při hlasování členské schůze má každý člen družstva jeden hlas. -------------------------------9) Člen družstva může být na členské schůzi zastoupen jinou osobou, popř. jiným členem
družstva, a to na základě úředně ověřené plné moci. -------------------------------------------------10) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní
členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy se měla konat původně
svolaná členská schůze. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je
schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 5) tohoto článku stanov. ----------------11) O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: -----------------------------a) datum a místo konání schůze -------------------------------------------------------------------------b) přijatá usnesení -----------------------------------------------------------------------------------------c) výsledky hlasování -------------------------------------------------------------------------------------d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. --------------------------------

-8Zápis podepisují předsedající schůze, zapisovatel a ověřovatel zápisu. Přílohu zápisu tvoří
seznam účastníků schůze. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský zápis,
který musí obsahovat též schválený text změny stanov. ---------------------------------------------12) Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze,
jestliže požádal o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala nebo
jestliže námitku oznámil představenstvu do 1 (jednoho) měsíce od konání této schůze. Návrh
soudu lze podat jen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování
námitky nebo od oznámení námitky představenstvu družstva. --------------------------------------13) Členskou schůzi řídí do zvolení předsedajícího svolavatel. Členská schůze na počátku
svého jednání zvolí předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele zápisu. ------------------14) Z jednání členské schůze lze pořizovat audiozáznam pro potřeby pořízení zápisu.----------Článek 21
Představenstvo družstva
1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech
záležitostech družstva, které nejsou zákonem, těmito stanovami nebo usnesením členské
schůze vyhrazeny jinému orgánu. -----------------------------------------------------------------------2) Představenstvo má 3 členy. ---------------------------------------------------------------------------3) Představenstvo volí ze svých členů předsedu a dva místopředsedy představenstva. ----------4) Za družstvo jednají samostatně předseda představenstva družstva, v době jeho
nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda představenstva. O každém jednání bude
vyhotoven krátký písemný záznam s uvedením data jednání, s kým bylo jednáno, předmět
jednání a závěry jednání. ---------------------------------------------------------------------------------5) Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisují za
družstvo vždy společně nejméně dva členové představenstva.--------------------------------------6) Předseda představenstva organizuje a řídí jednání představenstva a organizuje a řídí běžnou
činnost družstva. Jednání představenstva je neveřejné, s hlasem poradním se mohou zúčastnit
i členové kontrolní komise. ------------------------------------------------------------------------------7) Představenstvu náleží zejména tyto činnosti:-------------------------------------------------------a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny
jiným orgánům, --------------------------------------------------------------------------------------------b) plní usnesení členské schůze a odpovídá ji za svou činnost, -------------------------------------c) rozhoduje o vyloučení člena z družstva, ------------------------------------------------------------d) projednává podněty a návrhy členů družstva a stížnosti nečlenů družstva, na něž je
povinnost odpovědět do 30 (třiceti) dnů,----------------------------------------------------------------e) svolává členské schůze a připravuje pro ně podklady, --------------------------------------------f) zabezpečuje vypracování řádné účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření družstva,
které předkládá členské schůzi a kontrolní komisi k projednání, -----------------------------------g) odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy družstva, ----------------------------------h) navrhuje obchodnímu rejstříku zápisy změn, týkající se zapisovaných skutečností a zasílá
příslušné doklady do sbírky listin v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
8) Schůze představenstva svolává předseda představenstva nebo kterýkoliv místopředseda ---představenstva pozvánkou doručenou nejpozději týden před konáním schůze. Se souhlasem
všech členů představenstva lze svolat představenstvo i jiným způsobem. -------------------------9) Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 (tři) měsíce. Je povinno
se sejít do 10 (deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu
nedošlo k nápravě nedostatků. ----------------------------------------------------------------------------

-910) Pro přijetí usnesení představenstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho
členů. --------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí, pokud jsou
v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky
jednání členů představenstva vůči třetím osobám. ----------------------------------------------------Článek 22
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise má 3 (tři) členy. Ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
2) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za 3 (tři) měsíce. Schůzi
kontrolní komise svolává její předseda nebo místopředseda pozvánkou doručenou nejpozději
týden před konáním schůze. Se souhlasem všech členů kontrolní komise lze kontrolní komisi
svolat i jiným způsobem. ---------------------------------------------------------------------------------3) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává
všechny stížnosti členů družstva. Ze své činnosti je odpovědná pouze členské schůzi a je
nezávislá na ostatních orgánech družstva. -------------------------------------------------------------4) Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva jakékoliv informace
o hospodaření družstva a představenstvo je povinno bez zbytečných odkladů oznámit
kontrolní komisi všechny skutečnosti, které mohou mít vážné důsledky pro hospodaření či
postavení družstva a jeho členů. -------------------------------------------------------------------------Vyjadřuje se k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát družstva.
5) Kontrolní komise upozorňuje představenstvo na zjištěné závady a vyžaduje zjednání
nápravy a toto následně kontroluje.----------------------------------------------------------------------6) Kontrolní komise uplatňuje nároky družstva z odpovědnosti členů představenstva za škodu.
Článek 23
Společná ustanovení o orgánech družstva a členství v nich
1) Členem orgánů družstva, resp. osobou zmocněnou členem orgánu družstva – právnické
osoby, může být jen osoba starší 18 (osmnácti) let, plně způsobilá k právním úkonům,
bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u níž nenastala skutečnost, jež je
překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. ----------------------2) Pro platnost usnesení členské schůze, představenstva nebo kontrolní komise se vyžaduje
její řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny všech členů, není-li zákonem nebo těmito
stanovami vyžadována jiná většina. ---------------------------------------------------------------------3) Funkční období členů představenstva a kontrolní komise je pro první období po založení
družstva stanoveno na 3 (tři) roky, pro další období je 5 (pět) let. ----------------------------------4) Všichni členové družstva mohou být voleni do orgánů opětovně. ------------------------------5) Funkce členů představenstva a členů kontrolní komise jsou navzájem neslučitelné. ---------6) Členy představenstva a členy kontrolní komise nemohou být v jednom období osoby blízké
ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku. -------------------------------------------7) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen
oznámit toto rozhodnutí orgánu, jehož je členem. Příslušný orgán musí projednat odstoupení
člena na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejpozději však do 3
(tří) měsíců. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení považuje za projednané. Výkon
funkce člena orgánu končí dnem, kdy příslušný orgán odstoupení projednal nebo měl
projednat. Jestliže odstupující osoba oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu,

- 10 končí výkon funkce do 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán
na její žádost dřívější termín zániku funkce. -----------------------------------------------------------8) Jestliže člen orgánu zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho členství v
orgánu, ------------------------------------------------------------------------------------------------------nastoupí na jeho místo náhradník zvolený členskou schůzí. Není-li náhradník, musí členská
schůze družstva do 3 (tří) měsíců zvolit nového člena orgánu družstva. --------------------------9) Vztah mezi družstvem a členem orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní
smlouvě. ----------------------------------------------------------------------------------------------------10) Jakékoliv plnění družstva ve prospěch osoby, která je orgánem družstva, lze poskytnout
pouze se souhlasem členské schůze družstva. ---------------------------------------------------------Článek 24
Hlasování v představenstvu a v kontrolní komisi, protokoly o jednání
1) Každému členu představenstva a kontrolní komise patří jeden hlas. ----------------------------2) Hlasuje se zásadně veřejně, pokud se na tajném hlasování v jednotlivých případech
neusnese jednající orgán. ---------------------------------------------------------------------------------3) Orgány družstva vedou protokoly o průběhu jednání a o hlasování v písemné podobě. O
přijatých usneseních se vyhotovují zápisy, které jsou na vyžádání přístupné všem členům
družstva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 25
Zákaz konkurence
Členové představenstva 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. ------------------------------------------------Článek 26
Odpovědnost členů orgánů družstva za škodu
1) Nároky družstva z odpovědnosti členů orgánů družstva za škodu uplatňuje představenstvo.
2) Vůči členům představenstva uplatňuje nároky družstva kontrolní komise prostřednictvím jí
určeného člena.---------------------------------------------------------------------------------------------3) Tyto nároky družstva mohou být uplatněny u soudu jen s předchozím souhlasem členské
schůze. ------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Mimosoudní vyrovnání schvaluje členská schůze. ------------------------------------------------5) 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. -------------------------------------------------------IV. Hospodaření družstva ------------------------------------------------------------------------------Článek 27 Nedělitelný fond
1. Při svém vzniku zřizuje družstvo ze zákona nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného
základního jmění. ---------------------------------------------------------------------------------2. 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. -----------------------------------------------------------------------------------------

- 11 3. 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. --------------------------------------4 Nedělitelný fond se nesmí použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy s výjimkou
stanovenou zvláštním zákonem. ------------------------------------------------------------------------Článek 28
Zrušení a likvidace družstva
1. Družstvo se zrušuje: ------------------------------------------------------------------------------------a) usnesením členské schůze, ----------------------------------------------------------------------b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu
z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ------------------c) rozhodnutím soudu. ------------------------------------------------------------------------------2. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ------------------------------------------------Článek 29
1. Průběh likvidace družstva upravuje obchodní zákoník. Likvidátora jmenuje a odvolává
členská schůze. -------------------------------------------------------------------------------------------Článek 30
Rozdělení zisku a úhrada ztráty
1. Zisk sociálního družstva se nerozděluje mezi své členy, ale řídí se pravidlem, kdy nejméně
51% zisku se zpětně reinvestuje do sociálního družstva (například pro vzdělávání
zaměstnanců, investice do provozních zařízení atd.), nebo k naplnění obecně prospěšného
cíle, který je definován v článku 1, odstavce 4, těchto stanov..---------------------------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 představenstva družstva. -------------------------------------------------------------

-12Článek 31
Společná ustanovení
1. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů družstva jim musí být písemně oznámeno a
doručeno. ---------------------------------------------------------------------------------------------------2. Doručení doporučeným dopisem nebo vlastní rukou je nutné v případech stanovených
zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. --------------------------------------------3. Rozhodnutí se považuje za doručené, i když nebylo adresátem převzato, bylo-li doručeno
na posledně známou adresu, kterou družstvo má v evidenci.-----------------------------------------

Článek 32
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy byly přijaty ustavující členskou schůzí dne 13.8.2012, slovy: třináctého srpna
roku dva tisíce dvanáct a nabývají platnosti stejným dnem. -----------------------------------------2. V případech, které nejsou řešeny těmito stanovami, se postupuje podle příslušných
ustanovení obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), občanského
zákoníku (č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a ostatních obecně závazných
právních předpisů.-------------------------------------------------------------------------------------------

