
Článek 4 

Základní kapitál a členský vklad 

  

1. Základní kapitál tvoří souhrn základních členských vkladů (ZČV), popř. další majetkové 

účasti členů, 

2. Výše základního členského vkladu tvoří 1.000, - Kč (jeden tisíc korun českých) pro všechny 

členy. Základní členský vklad musí být splacen do 15 (patnácti) dnů od konání ustanovující 

členské schůze Družstva, při přistoupení člena během trvání Družstva do 15 (patnácti) dnů od 

doručení písemné přihlášky, a to bezhotovostním převodem na účet Družstva. 

 _____________________________________________________________________ 

Jednací řád k I Základní ustanovení, článku 4 Základní kapitál a členský vklad 2) stanov: 

Některým členům můžeme odepsat členský vklad z první odměny, výplaty, nebo mzdy Družstva. 

Například sociálně slabým, nebo jinak bezprostředně bez prostředků. 

I. Družstvo může odepisovat i další členské vklady tímto způsobem. 

Povolení k tomu dává: 

1. Předseda Družstva 

2. Vedoucí provozovny, pobočky, pracovní skupiny schválením předsedy Družstva 

3. Předák se schválením předsedy Družstva  

4. Každá pracovní skupina, provozovna, nebo pobočka v Družstvu si může své členské podíly 

samostatně a nezávisle na ostatních navyšovat dle rozhodnutí jejích členů. Vedení Družstva k 

tomu vydává správní řády a oznamuje a eviduje všechny změny všem členům a členským 

skupinám, i veřejnosti. 

5. Všechny členské vklady nad základní členský vklad jsou podílem člena v Družstvu. Každý 

podíl člena v Družstvu se eviduje a členovi vydává vedení Družstva, nebo pracovní skupiny, 

provozovny, či pobočky potvrzení. 

a. 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, 

b. 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, 

6. Majetek Družstva hromadí jeho členové a to zejména: 

a.  základní členský poplatek,  

b.  sbírky na vybavení,  

c. přímé investice Družstevních pracovních skupin, provozoven a poboček z výnosů Družstva, 

nebo jeho jednotlivých jednotek.  

d. přímé investice celého Družstva. 

7. Každý pořízený majetek Družstva je započitatelný do vypořádání se členem, členové 

dostávají potvrzení od Družstva a Družstvo eviduje majetek každého člena a aktualizuje ho. 



8. Každý člen, který má v Družstvu majetek nad základní členský vklad a navyšuje ho, má nárok 

na navyšování odměn v úměře výnosů jeho investic na výnosu Družstva, či Družstevní 

jednotky dle dohody, nebo smlouvy s vedením Družstevní jednotky, nebo předsedou 

Družstva.  

9. Finančním přínosem Družstva je i každý další člen a spolupracovník, který pro Duržstvo 

pracuje a přináší mu zisk. Každý člen, který takto získává členy a spolupracovníky je brán 

stejně, jako kdyby navyšoval jiným způsobem majetek a má nárok na navyšování odměn v 

úměře výnosů tohoto lidského zdroje na výnosu Družstva, či Družstevní jednotky dle dohody, 

nebo smlouvy s vedením Družstevní jednotky, nebo předsedou Družstva. 

10. 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, 

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

12. členské vklady se splácí na účet sociálního družstva, 

13. 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 
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_______________________________________________________________ 

3. Člen 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.  

 

_______________________________________________________________ 

Jednací řád k I Základní ustanovení, článku 4 Základní kapitál a členský vklad 4) stanov: 

 

II. Zvláštní majetek družstva 

a.  podrobnosti užívání stanoví Interní Předpis družstva, 

b.  Zvláštním Majetkem 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 jim myšlenka 

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 řádně evidován a také řádně označen. Bude na 

něm název družstva, případně 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, 
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