
 
 
 

 

 

 

 

 

 

za člena družstva 
 

 
Jméno a příjmení:                  datum narození: 

 

Bydliště:     ulice:    č.d.       PSČ: 

 

Zaměstnání 

 

Prohlašuji, že jsem se seznámil-a s podmínkami vzniku členství,  
s právy a povinnostmi člena družstva vypsanými ze stanov 
družstva na rubu této přihlášky. 
Prohlašuji, že splňuji podmínky vzniku členství, souhlasím se 
zpracováváním mých shora uvedených osobních dat pro účely 
členské evidence po dobu trvání členství a zavazuji se vždy jednat 
v souladu se stanovami družstva. 
 
V …………………… dne …………………… 
 
 
 

podpis: 
 
 

 

 

ZÁZNAMY DRUŽSTVA 
 

 

Členský vklad 1.000,- Kč zaplacen: 

 

Datum vzniku členství 

 

V evidenci členů družstva u prodejny: 

 

ČLENSKÉ ČÍSLO: 

 

 



VÝPIS ZE STANOV DRUŽSTVA 

 

Členství v družstvu je dobrovolné. Jeho obsahem je účast na činnosti družstva způsobem 

vymezeným stanovami a uskutečňovaným na zásadách svépomoci a spolupráce. 

 

Členem družstva může být osoba fyzická, je-li zletilá a bezúhonná v tom smyslu, že nebyla 

odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný vůči družstvu nebo jeho členovi a je svéprávná 

podle čs. práva. Členství právnické osoby se vylučuje. 

 

Členství v družstvu vzniká přijetím za člena na základě členské přihlášky. 

 

O přijetí za člena družstva na základě písemné členské přihlášky po předchozím složení 

základního členského vkladu ve výši 1.000,- Kč (čl. 3 odst. 1 stanov), rozhoduje 

představenstvo družstva. Obsah členské přihlášky upravuje zákon. Přihláška musí obsahovat 

i prohlášení žadatele o splnění podmínek pro vznik členství uvedených ve stanovách. Členství 

v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena. 

 

 

1. Člen má zejména právo: 

a) účastnit se členských schůzí ve své členské základně podle místa svého bydliště, anebo při 

konkrétní provozovně, případně i jako delegát na shromáždění delegátů, hodnotit na nich 

práci členů volených orgánů i zaměstnanců družstva, 

b) volit a být volen za člena orgánů družstva a zájmových družstevních organizací, 

c) obracet se na orgány družstva s návrhy a náměty, stížnostmi týkajícími se činnosti družstva 

a jeho orgánů, požádat o jejich zaprotokolování na jednání členů místní členské základny 

a být informován o jejich vyřízení, 

d) požadovat od orgánů družstva vysvětlení a odvolávat se v případech a způsobem podle 

stanov do jejich rozhodnutí; obracet se na soud v záležitostech usnesení orgánů družstva 

tam, kde to zákon připouští, 

e) žádat v odůvodněných případech svolání jednání členů místní členské základny 

prostřednictvím členského výboru a tam kde není, prostřednictvím pověřeného člena, 

f) na podíl na zisku určeného k rozdělení mezi členy, 

g) na nákup zboží za zvýhodněných cenových podmínek v prodejnách družstva a na služby, 

plnění a výhody poskytované členům podle zákona nebo stanov družstva, 

h) na vypořádací podíl po zániku členství za trvání družstva. 

 

 

2. Člen má zejména povinnost: 

a) dodržovat stanovy družstva, podílet se na jeho činnosti a plnit usnesení jeho orgánů, 

b) chránit majetek družstva, 

c) usilovat o odstranění nedostatků v činnosti družstva, 

d) ohlásit a doložit družstvu bez zbytečného odkladu každou změnu, která souvisí s evidencí 

jeho údajů v seznamu členů vedených družstvem, nebo s podmínkami zákazu konkurence 

(čl. 12 odst. 3 stanov), 

e) nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, 

přispět k její úhradě podle rozhodnutí shromáždění delegátů až do výše trojnásobku jeho 

základního členského vkladu. 

f) údaje získané ze seznamu členů vedených družstvem používat výhradně pro svou potřebu 

a důsledně se řídit zákonem na ochranu osobních údajů; při porušení zákona a těchto 

stanov odpovídá za veškeré důsledky a je povinen uhradit sankce a případné škody z toho 

vzniklé. 


