
Článek 9 

Zánik členství 

  

Členství v Družstvu zaniká: 

a) dohodou, 

b) vystoupením, 

c) smrtí člena,  

d) vyloučením, 

e) zánikem Družstva likvidací, 

f) prohlášením konkurzu na majetek člena, 

h) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena, 

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

ch) zánikem pracovního poměru člena, který vykonává pro sociální Družstvo práci na základě 

pracovního poměru. 

  

 ____________________________________________________________________________ 

Jednací řád k II Vznik a zánik členství, Článku 9 Zánik členství, Členství v Družstvu zaniká 

ch): 

Členství zaniká na základě zániku pracovního poměru, pouze pokud bylo uzavřeno jen pro vznik a 

zánik daného poměru na danou dobu. Tento vztah upravuje Předseda Družstva před členstvím v 

Družstvu písemnou přílohou k členské přihlášce. 

Předsednictvo Družstva v Praze dne 12. 12. 2018  

________________________________________________________________________________ 

 

Článek 10 

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 11 

Zánik členství vystoupením 

  



1. člen může z vlastní vůle vystoupit z Družstva.  
2. Členství zaniká uplynutím doby 2 (dvou) měsíců, přičemž 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 12 

Zánik členství úmrtím člena 

Zemře-li člen, zaniká členství dnem smrti člena, nepřechází na dědice. 

_____________________________________________________________________________ 

  

Jednací řád k II Vznik a zánik členství, Článku 12 Zánik členství úmrtím člena: 

1. Předseda umožní přechodu členství na dědice, pakliže o ně dědic projeví zájem, a to pouze 

pokud chce dědic pokračovat v práci předka v Družstvu, či v jiné práci v Družstvu. 

2. Za okolností výše vkladů do Družstva člena převyšujícího základní vklad ve výši majetku, 

přechází jeho podíl na Dědice, ne však tak, že by nemohlo Družstvo dále pracovat. Předseda 

Družstva domlouvá vyplácení dividend do výše splatitelnosti celkového obnosu. Pokud se 

dědic nepodílí dále na navyšování majetku s ostatními členy Družstva, končí vyplácení 

dividend dnem poměrového navýšení majetku zemřelého člena. 

3.  

Předsednictvo Družstva v Praze dne 12. 12. 2018  

 _____________________________________________________________________________ 

Článek 13 

Zánik členství vyloučením člena 

1. O vyloučení člena rozhoduje Členská schůze jestliže: 

a. Člen závažným způsobem nebo opětovně a přes písemnou výstrahu porušuje své členské 

povinnosti určené zákonem nebo Stanovami, 

b. Byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti Družstvu, jeho majetku 

nebo proti členům Družstva. 

2. Rozhodnutí o vyloučení člena může Členská schůze přijmout do 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy 

Družstvo zjistilo důvod vyloučení, nejpozději však do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy tento 

důvod vznikl. 

3. Výstraha a rozhodnutí o vyloučení musí být písemné, obsahovat důvod v souladu s odst. 1) 

tohoto článku a být doručeny členovy Družstva do vlastních rukou. Rozhodnutí o vyloučení 

musí rovněž obsahovat poučení o právu vylučovaného člena dle odst. 4) tohoto článku. 

4. Nesouhlasí-li člen o vyloučení, může v souladu se zákonem podat do 3 (tří) měsíců od jeho 

doručení návrh soudu na prohlášení tohoto rozhodnutí za neplatné.  

 


