Členská základna
Členství v obchodním družstvu Jednota, OD Tábor je dobrovolné. Jeho obsahem je účast na
činnosti družstva způsobem vymezeným stanovami. Členem družstva může být, zaváže-li se k aktivní
účasti na činnosti družstva a dodržování jeho stanov
 fyzická osoba, která dosáhne v den rozhodnutí představenstva o jeho přijetí za člena družstva věku
18 let a je plně svéprávná dle platného českého právního řádu
 souhlasí se stanovami družstva a její zájmy nejsou v rozporu se zájmy družstva
 má ke dni rozhodnutí o přijetí uhrazen základní členský vklad
Členství v družstvu vzniká dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijetí za člena nebo
pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí.
Přechod družstevního podílu na dědice je podmíněn souhlasem představenstva se vznikem členství.
ZÁKLADNÍ PRÁVA ČLENA DRUŽSTVA
 Vznášet připomínky, stížnosti a náměty týkající se činnosti družstva.
 Hodnotit jako delegát na shromáždění delegátů činnost volených orgánů družstva a zaměstnanců
družstva
 Volit a být volen za člena orgánů družstva
 Podílet se na výhodách poskytovaných družstvem
POVINNOSTI ČLENA DRUŽSTVA
 Dodržovat stanovy družstva a usnesení jeho orgánů, plnit smluvní závazky k družstvu, chránit
majetek družstva
 Členská práva uskutečňovat a využívat výhradně pro vlastní potřebu
 Získávat zboží pro svoji potřebu převážně nákupem v prodejnách družstva
 Poskytovat informace potřebné pro činnost družstva
 Oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného
odkladu, nejdéle však do 30 dnů
 Podílet se na uhrazovací povinnosti v souladu se stanovami na úhradě ztráty družstva podle
rozhodnutí shromáždění delegátů
 Zdržet se jakéhokoliv jednání, které je v rozporu se stanovami družstva nebo které může způsobit
družstvu majetkovou újmu
Právům a povinnostem člena odpovídají korespondující práva a povinnosti družstva.
Členové družstva se sdružují v místních členských základnách, které ustavuje představenstvo družstva.
Výkonným orgánem je členský výbor, který pomáhá představenstvu družstva při plnění úkolů družstva
v místě členské základny. Předseda nebo pověřený zástupce členského výboru se účastní aktivů a porad
pořádaných pro funkcionáře družstva. Členský výbor se ve své činnosti řídí stanovami družstva, usneseními a
směrnicemi orgánů družstva.
Práva a povinnosti člena družstva jsou uvedeny
ve STANOVÁCH
Jednoty, obchodního družstva Tábor

