
Článek 8 

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 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. 

  

 ________________________________________________________________________________ 

  

Jednací řád k II Vznik a zánik členství, k článkům Členská evidence:  

  

Členské funkce Družstva jsou zejména: 

  

1. Zakladatelé  

-jsou nevolitelnými stálými členy předsednictva, 

  

2. Ředitel Pracovního Kolektivu* 

a. volí a odvolává ho předsednictvo,  

b. má na starosti provoz Pracovního Kolektivu, 
c. nemusí být členem družstva (pak je zmocněnec), 

  

3. Vedoucí Pracovního Kolektivu  
a. musí být členem družstva, 

b. pracovní kolektiv může rozhodnout o: 
i. kolektivním orgánu, nebo 

ii. více vedoucích, 
c. volí a odvolává ho Rada Pracovního Kolektivu, 
d. schvaluje ho předsednictvo, 

e. má na starosti družstevní organizaci v Pracovním Kolektivu, 

f. Pracovní Kolektiv může mít i Kolektivní Orgán své správy, v takovém případě si vybírají 

Předsedajícího a jeho práva a povinnosti určuje celý Pracovní Kolektiv v jednacím řádu 

schvalovaným Předsednictvem, 

g. může kumulovat funkce ředitele a vyslance, 



  

4. Vyslanec Pracovního Kolektivu do Kolegia Vyslanců Pracovních Kolektivů 
a. Volí a odvolává ho Rada Pracovního Kolektivu, 

i. Má na starosti koordinaci jeho PK s ostatními PK a předsednictvem, 
ii. volbu a odstavení Kontrolní Komise Předsednictva, 

b. musí být členem družstva, 

  

5. Člen Rady Pracovního Kolektivu  

a. Družstvo doporučuje, aby rada PK byl v malých PK byla v ideálním případě celý PK, 

b. volí a odvolává ho členská schůze PK, 
c. má na starosti rezort a úkoly, které mu RPK přidělí, 

d. nemusí být členem družstva (pak je zmocněnec), 

  

6. Člen Kontrolní Komise Předsednictva  
a. nesmí být ve funkci předsedy družstva, nebo člena předsednictva, 

b. volí a odvolává Valná Hromada, 
c. jeho povinnosti vyplývají ze zákona, 

d. musí být členem družstva, 

  

7. Člen kontrolní komise pracovního kolektivu  

a. nesmí být ve funkci: 
i. Ředitele PK,  
ii. Vedoucího PK,  

iii. Vyslance PK, 

b. volí a odvolává ho RPK, 

c. jeho povinnosti vyplývají ze zákona, 
d. musí být členem družstva, 

8. Člen kontrolní komise Kolegia Vyslanců pracovních Kolektivů, 

a. volí ho a odvolává Valná Hromada, 
b. jeho povinnosti vyplývají ze zákona, 

c. nesmí být ve funkci, 
i. Ředitele PK,  

ii. Vedoucího PK,  

iii. Vyslance PK 
d. musí být členem družstva. 

_______________________ 

*za Pracovní kolektiv považujeme: 

a. samostatný projekt,  

b. provozovnu,  
c. pobočku 

2) členem orgánu družstva může být jen  

a. člen družstva,  



b. nečlen družstva pouze v představenstvu ve funkci Ředitele a Rady Pracovního Kolektivu 

(zmocněnec), 

-je-li členem voleného orgánu družstva právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s 

členstvím v orgánu družstva fyzická osoba, která je k tomu zákonem zmocněna, 

-zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl členem voleného orgánu družstva 

osobně, kromě členství v družstvu a nesmí udělit další plnou moc za tímto účelem třetí osobě. 

3) Další členství:  

1.      Volné členství: 

a. sympatizanti se mohou stát volnými členy. Jejich základní vklad bude používán k potřebám 

družstva a řádných členů. Vyplácení případných úroků z podílu každého Volného člena se 

bude řešit individuálně s daným Volným členem dle výše jeho vkladu a vůli po zisku, 
b. volný člen nerozhoduje o činnosti, ani změnách družstva, může mu být přiznán poradní hlas v 

družstevní radě Pracovníko Kolektivu, který sponzoruje, 

2.     Poradní orgány 

a. SD AKORN může dostávat dary od sponzorů a dárců, kterým je naše činnost sympatická. 

Jejich význam pro nás bude také zásadní, proto mohou svolat své vlastní Fórum dárců a 

jednat jednotně, ale i zvlášť s předsednictvem, 

b. Fórum dárců a investorů nerozhoduje o změnách, ani činnosti družstva, jednají však v případě 

jejich zájmu o tom s předsednictvem, které o tom bude jednat se všemi členy a zaměstnanci, 

c. Z investování do družstva vyplývají pro investora možnosti individuálně se dohodnout na 

dividendách (sepsat smlouvu), 

d. Dividendový výnos se musí domlouvat po daném účetním období na další účetní období a je 

závislý na hospodářském výsledku družstva. 

e. Veškeré údaje o členské evidenci budou v souladu s platnými zákony o ochraně dat a GPDR. 

  

Předsednictvo Družstva v Praze dne 12. 12. 2018  

 

________________________________________________________________________________ 


