
Členské záležitosti

1.   Členem družstva může být osoba fyzická nebo právnická která splatí základní členský   
      vklad 400,- Kč, zaváže se k aktivní účasti na činnosti družstva a dodržování jeho stanov 
      včetně splnění následujících podmínek:

a) osoba fyzická, musí být plně svéprávná dle českého práva, souhlasit se stanovami, a
jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy družstva.  

   b)   osoba právnická, musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem a těmito 
stanovami, jestliže zamýšlený způsob její účasti na činnosti družstva odůvodňuje vznik 
členství a jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy družstva.

1. Členství  v družstvu  vzniká  dnem  rozhodnutí  představenstva  družstva  (dále  jen
„představenstvo“) o přijetí za člena,  není-li v tomto rozhodnutí stanoven termín pozdější.

2. O přijetí za člena rozhoduje představenstvo na základě písemné členské přihlášky, 
obsahující  kromě zákonem stanoveného obsahu, prohlášení žadatele o splnění podmínek 
pro vznik členství dle stanov, zaplacení základního členského vkladu 400,- Kč před tímto 
rozhodnutím, včetně administrativního poplatku za průkaz člena ve výši stanovené 
představenstvem družstva.                                                                                                  
Představenstvo může rozhodnout o přijetí za člena družstva, jen pokud žadatel splňuje 
všechny podmínky pro vznik členství, současně představenstvo rozhodne o přiřazení 
k místní členské základně, resp.volebnímu obvodu. 

3. Zamítavé rozhodnutí o přijetí za člena se doručuje uchazeči písemně doporučeným 
dopisem na adresu uvedenou v přihlášce. Rozhodnutí o nepřijetí za člena je konečné a 
není proti němu opravný prostředek.

4. Družstvo má v současné době ..............členů, kteří jsou organizováni v ......členských 
základnách

5. Nejvyšším orgánem družstva je Shromáždění delegátů, které je tvořeno delegáty 
volenými v jednotlivých místních členských základnách. Shromáždění delegátů plní 
působnost členské schůze a volí členy statutárního a kontrolního orgánu

6. Statutárním orgánem družstva je představenstvo, které má 7 členů
7. Kontrolním orgánem družstva je kontrolní komise, která má 5 členů

Právní poměry družstva jsou upraveny stanovami, které byly přijaty na shromáždění delegátů 
dne 14.4.2014 a jsou k nahlédnutí  v sídle družstva v pracovní dny od 08:00 hodin do 14:00 
hodin.                                                                        


