
Článek 21 

Rozdělení zisku a úhrada ztráty 

1. Zisk sociálního Družstva se nerozděluje mezi své členy, ale řídí se pravidlem, kdy 67 % 

(šedesát sedm procent) zisku se po odečtení nákladů zpětně reinvestuje do sociálního 

Družstva (například pro vzdělávání zaměstnanců, investice do provozních zařízení 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 Představenstva Družstva při projednávání roční uzávěrky, 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 rozhoduje členská schůze při projednávání roční účetní závěrky na 

návrh Představenstva Družstva. 

 

 _______________________________________________________________________________ 

  

Jednací řád k IV. Hospodaření Družstva, Článku 21 Rozdělení zisku a úhrada ztráty: 

I. Další zásady hospodaření 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 

Pracovního 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. 

II. 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. 

III. 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. 

  

IV. 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. 

  

Předsednictvo Družstva v Praze dne 2. 9. 2019  

_______________________________________________________________________________ 

 

 


