úplné znění

STANOV
Citfin, spořitelní družstvo
se sídlem Praha
ve znění platném ke dni 22. 6. 2017

I.
Obchodní firma a sídlo spořitelního družstva
1.

Obchodní firma spořitelního družstva zní: Citfin, spořitelní družstvo (dále jen
„spořitelní družstvo“).

2.

Sídlem spořitelního družstva je: Praha.

3.

Spořitelní družstvo může podnikat v rozsahu povolení na území jiných členských
států Evropské unie nebo států tvořících Evropský hospodářský prostor, a je
oprávněno za účelem podnikání zřizovat na území těchto států pobočky.

II.
Předmět podnikání
Postavení a činnost spořitelního družstva, pojištění vkladů členů spořitelního družstva
a dohled nad činností spořitelního družstva je upraven těmito stanovami a platnými
právními předpisy, zejména zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech (zákon č.
87/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“) a zákonem o
obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, dále jen „Zákon o obchodních korporacích“).
1. Spořitelní družstvo je v rámci svého podnikání a v rozsahu povolení působit jako
družstevní záložna oprávněno vykonávat tyto činnosti:
a) přijímání vkladů od členů,
b) poskytování úvěrů členům,
c) finanční leasing pro členy,
d) platební styk, zúčtování, vydávání a správa platebních prostředků pro členy,
e) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy,
f) otvírání akreditivů pro členy,
g) obstarání inkasa pro členy,
h) nákup a prodej cizí měny pro členy,
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i) pronájem bezpečnostních schránek členům,
j) vykonávat další činnosti v souladu s právními předpisy.
Výkon činností podle tohoto odstavce pro osoby určené právními předpisy není
podmíněn jejich členstvím.
2. Výlučně za účelem zajištění činností uvedených v předchozím odstavci je
spořitelní družstvo oprávněno:
a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček zahraničních
bank,
b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank,
c) nabývat majetek a disponovat s ním,
d) obchodovat na vlastní účet s devizami a nástroji směnných kurzů a úrokových
sazeb za účelem zajištění rizik vyplývajících z činností podle odstavce 1,
e) obchodovat na vlastní účet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li
Zákon jinak,
f) vykonávat další činnosti v souladu s právními předpisy.
3. Podmínky poskytování těchto činností a služeb schvaluje představenstvo a jsou
uvedeny v interních předpisech spořitelního družstva, zejména ve Všeobecných
vkladových podmínkách a Všeobecných úvěrových podmínkách a/nebo ve
Všeobecných obchodních podmínkách, jsou-li vydány.
III.
Členství ve spořitelním družstvu
1. Členem spořitelního družstva mohou být fyzické i právnické osoby (dále též jen
„osoba“).
2. Členství ve spořitelním družstvu vzniká:
a) při založení spořitelního družstva dnem jeho vzniku,
b) za trvání spořitelního družstva dnem, kdy došlo ke splnění poslední z níže
uvedených podmínek:
1) uchazeč o členství podal písemnou přihlášku k členství ve spořitelním
družstvu k rukám představenstva spořitelního družstva;
2) uchazeč o členství uhradil základní členský vklad;
3) představenstvo rozhodlo o přijetí uchazeče o členství za člena spořitelního
družstva
případně pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí představenstva o přijetí
uchazeče o členství ve spořitelním družstvu za člena spořitelního družstva.
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu,
3. Družstevní podíl přechází na právního nástupce člena, který zemřel nebo zanikl.
Není-li právním nástupcem osoba způsobilá ke členství ve spořitelním družstvu,
členství právního nástupce přechodem družstevního podílu nevzniká.
4. Rozdělení družstevního podílu člena, který zemřel nebo zanikl, při jeho přechodu
na právního nástupce není přípustné.
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5. Člen je oprávněn družstevní podíl převést na jinou osobu. Je-li předmětem
převodu pouze družstevní podíl z dalšího členského vkladu, lze tento družstevní
podíl převést pouze na člena spořitelního družstva.
6. Dohoda o převodu družstevního podílu na nabyvatele podléhá souhlasu
představenstva. Pokud není ve smlouvě uvedeno datum pozdější, nabývá nabyvatel
převáděný družstevní podíl rozhodnutím představenstva o schválení dohody o
převodu družstevního podílu. Představenstvo je oprávněno neschválit dohodu o
převodu družstevního podílu zejména v případě, pokud má převodce nevypořádaný
dluh vůči jinému členovi spořitelního družstva.
7. Jestliže převod družstevního podílu by měl za následek, že by převodem
družstevního podílu nabývající člen nabyl kvalifikovanou účast na spořitelním
družstvu ve smyslu §2b Zákona nebo zvýšil svou kvalifikovanou účast tak, že
dosáhne limitů stanovených v § 2b odst. 3 Zákona, je převod družstevního podílu
podmíněn předchozím souhlasem členské schůze spořitelního družstva a udělením
předchozího souhlasu České národní banky.
8. Členství ve spořitelním družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou mezi členem a spořitelním družstvem,
b) vystoupením člena spořitelního družstva,
c) vyloučením člena spořitelního družstva,
d) přechodem družstevního podílu
e) převodem družstevního podílu
f) smrtí člena – fyzické osoby,
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva
h) prohlášením konkursu na majetek člena, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku člena,
i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu
rozhodnutí nebo v exekuci,
j) zánikem spořitelního družstva bez právního nástupce,
k) v dalších případech stanovených právními předpisy.
9. Písemnou dohodou zaniká členství ve spořitelním družstvu při splnění
následujících podmínek:
a) dohoda musí obsahovat datum, kdy členství ve spořitelním družstvu končí,
musí být podepsána členem spořitelního družstva nebo jím zmocněným
zástupcem a představenstvem spořitelního družstva nebo jím zmocněným
zástupcem,
b) členství ve spořitelním družstvu končí dnem uvedeným v dohodě.
10. Vystoupením člena zaniká členství ve spořitelním družstvu uplynutím výpovědní
doby 2 (dvou) kalendářních měsíců po doručení písemného oznámení člena o
vystoupení představenstvu spořitelního družstva nebo představenstvem
pověřenému zástupci. Výpovědní doba podle předchozí věty počíná běžet prvním
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dnem následujícího měsíce po dni, kdy bylo písemné oznámení člena o vystoupení
doručeno osobě dle předchozí věty.
11. Vyloučením člena zaniká členství ve spořitelním družstvu při splnění následujících
podmínek:
a) člen spořitelního družstva naplnil svým jednáním alespoň jednu z následujících
skutečností:
1) člen spořitelního družstva závažným způsobem nebo opakovaně porušil
členské povinnosti,
2) celkový splatný závazek člena spořitelního družstva převyšuje jeho členský
vklad a částku jeho disponibilních vkladů evidovaných spořitelním
družstvem,
3) člen spořitelního družstva svým jednáním poškozuje dobré jméno
spořitelního družstva nebo jeho členů,
4) člen spořitelního družstva byl pravomocně odsouzen za trestný čin
směřující proti spořitelnímu družstvu nebo členu spořitelního družstva,
5) člen spořitelního družstva po dobu delší 2 (dvou) let nevyužívá žádné
produkty spořitelního družstva a nečerpal žádné finanční či jiné služby
spořitelního družstva.
b) členovi byla doručena písemná výstraha, přičemž její doručení a poskytnutí
lhůty k nápravě předcházely rozhodnutí představenstva o vyloučení člena ze
spořitelního družstva; toto ustanovení se nepoužije v případě, jestliže porušení
členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly
následky, které nelze odstranit,
c) o vyloučení člena rozhodlo představenstvo spořitelního družstva,
d) členovi bylo doručeno písemné rozhodnutí o jeho vyloučení.
12. O udělení výstrahy členu spořitelního družstva rozhoduje představenstvo.
13. Výstraha musí obsahovat:
a) důvod jejího udělení,
b) upozornění člena na možnost jeho vyloučení,
c) výzvu člena, aby s porušováním členských povinností přestal a následky
porušení členských povinností odstranil, k tomu je třeba členovi poskytnou
přiměřenou lhůtu, nejméně však 30 (třicet) dnů.
14. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo. O vyloučení člena nelze rozhodnout
později než ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, kdy se spořitelní družstvo dozvědělo
o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne, kdy důvod
pro vyloučení nastal.
15. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a obsahovat poučení člena o
tom, že může podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 (třiceti) dnů
ode dne doručení oznámení o vyloučení.
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16. Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí členské schůze o
zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi
doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v
seznamu členů.
17. Členství ve spořitelním družstvu zaniká marným uplynutím lhůty pro podání
námitek k členské schůzi nebo dnem, kdy rozhodnutí o vyloučení, proti kterému
podal člen námitky, potvrdila členská schůze spořitelního družstva a lhůta pro
podání návrhu k soudu marně uplynula.
18. Představenstvo spořitelního družstva vede seznam členů spořitelního družstva
(dále jen „seznam“). Do seznamu se zapisují tyto skutečnosti:
a) jméno, bydliště a rodné číslo (u cizinců číslo pasu) fyzické osoby nebo
obchodní firma (název), identifikační číslo a sídlo právnické osoby jako člena,
b) datum a způsob vzniku členství,
c) datum a způsob zániku členství – datum výmazu ze seznamu,
d) datum úhrady základního členského vkladu, výše základního členského vkladu,
dalších členských vkladů a výše, v níž byly splaceny,
e) skutečná výše krytí ztráty uhrazovací povinnosti,
f) e-mailová adresa člena družstva.
19. Každý člen má právo nahlížet do seznamu v části, která se ho týká a písemně žádat
vydání potvrzení o svém členství, jakož i obsahu jeho zápisu v seznamu.
Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu
nahlédl při splnění podmínek stanovených právními předpisy.
20. Člen je povinen spořitelnímu družstvu sdělit údaje zapisované do seznamu. Dle
vlastního uvážení poskytne člen spořitelnímu družstvu i údaje usnadňující
komunikaci spořitelního družstva se členem, a to zejména adresu, na které se
přechodně zdržuje nebo kterou využívá pro korespondenci, telefonní číslo anebo
adresu elektronické pošty. Člen poskytnutím těchto údajů jakož i údajů
zapisovaných podle právních předpisů do seznamu členů dává spořitelnímu
družstvu souhlas s jejich zpracováním a využíváním ze strany spořitelního družstva
za účelem jednoznačné identifikace člena a zlepšení komunikace mezi členem a
spořitelním družstvem.
IV.
Práva a povinnosti členů
1. Členové mají zejména následující práva:
a) na vydání potvrzení o členství za poplatek stanovený představenstvem,
b) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,
c) být voleni do orgánů spořitelního družstva za splnění dále uvedených
podmínek,
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d) na poskytování a využívání služeb dle předmětu podnikání spořitelního
družstva, a to za předpokladu splnění podmínek stanovených spořitelním
družstvem,
e) na poskytnutí informací o hospodaření spořitelního družstva a o rozhodnutích
orgánů spořitelního družstva, a to v rozsahu stanoveném schváleným vnitřním
předpisem,
f) na vložení dalšího členského vkladu do základního kapitálu spořitelního
družstva za podmínek upravených těmito stanovami a právními předpisy,
g) na vypořádací podíl při zániku členství nebo na majetkové vypořádání při
snížení dalšího členského vkladu.
2. Členové mají zejména následující povinnosti:
a) splácet řádně a včas své dluhy vůči spořitelnímu družstvu,
b) dodržovat sjednané podmínky, za kterých byly členovi poskytnuty služby
spořitelního družstva,
c) chránit dobré jméno spořitelního družstva,
d) splnit řádně a včas uhrazovací povinnost člena na krytí ztráty spořitelního
družstva,
e) dodat na požádání spořitelního družstva doklady, které si spořitelní družstvo
vyžádá,
f) poskytnout (a průběžně aktualizovat) údaje evidované v seznamu členů
družstva, zejména družstvu sdělit e-mailovou adresu pro doručování dle těchto
stanov,
g) dodržovat stanovy spořitelního družstva,
h) využít alespoň jednou za 2 (dva) roky libovolný produkt či službu
poskytovanou spořitelním družstvem svým členům.
3. Kromě práv a povinností člena výslovně uvedených v odst. 1 a odst. 2 mohou mít
členové další práva a povinnosti pro ně vyplývající z obsahu těchto stanov a
z právních předpisů.
V.
Práva a povinnosti spořitelního družstva
1. Spořitelní družstvo má vůči členům zejména následující práva:
a) požadovat plnění povinností dle těchto stanov, dle právních předpisů a dle
smluvních vztahů uzavřených mezi spořitelním družstvem a členem,
b) své splatné pohledávky za dlužníkem započíst v uvedeném pořadí oproti
úrokům z vkladů, vkladům a vypořádacímu podílu,
c) odmítnout výplatu úroků, vkladů nebo vypořádacího podílu dlužníku, který je
v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své dluhy vůči spořitelnímu družstvu.
2. Spořitelní družstvo má vůči členům zejména následující povinnosti:
a) plnit řádně povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů uzavřených mezi
spořitelním družstvem a členem,

6

b) poskytnout informace o hospodaření spořitelního družstva nebo o rozhodnutí
orgánů spořitelního družstva v rozsahu schváleného vnitřního předpisu, a to na
základě žádosti člena,
c) seznámit členy se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se
stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z
členství a podmínkami pojištění vkladů, podmínkami poskytování úvěrů a
dalšími činnostmi spořitelního družstva, které vykonává na základě uděleného
povolení působit jako družstevní záložna.
3. Kromě práv a povinností spořitelního družstva výslovně uvedených v odst. 1 a
odst. 2 může mít spořitelní družstvo i další práva a povinnosti, které pro ně
vyplývají z obsahu těchto stanov a z právních předpisů.
VI.
Členský vklad, zápisné a vypořádací podíl
1. Členský vklad může být pouze peněžitý.
2. Základní členský vklad činí částku 1,- Kč s tím, že s účinností k 1. říjnu 2017 se
základní členský vklad zvyšuje na částku 1.000,- Kč.
3. Každý člen spořitelního družstva, jemuž vzniklo členství před nabytím účinnosti
navýšení základního členského vkladu podle předchozího odstavce, je povinen
navýšit svůj základní členský vklad na částku 1.000,- Kč nejpozději do 1. ledna
2018 (včetně), a to tak, že bezhotovostním převodem na účet spořitelního družstva
v sídle spořitelního družstva uhradí zbývající částku ve výši 999,- Kč. Členovi,
který poruší svoji povinnost navýšit základní členský vklad dle předchozí věty,
zanikne členství ve spořitelním družstvu ke dni 1. ledna 2018 a související vklady a
úvěry budou vypořádány do 31. prosince 2020; do doby vypořádání nelze vklady
zvyšovat s výjimkou připisovaných úroků a úvěry zvyšovat nad rámec původních
smluvních podmínek.
4. Základní členský vklad je (s výjimkou uvedenou v čl. VI, odst. 3 těchto stanov)
splatný jednorázově v den podání přihlášky k členství ve spořitelním družstvu
bankovním převodem na účet spořitelního družstva.
5. Člen může vložit do základního kapitálu spořitelního družstva další členský vklad,
pokud členská schůze vysloví s vložením dalšího členského vkladu svůj souhlas a
schválí smlouvu o dalším členském vkladu. V případech stanovených právními
předpisy je vložení dalšího členského vkladu podmíněno souhlasem České národní
banky.
6. Výše dalšího členského vkladu, při jeho vložení do základního kapitálu
spořitelního družstva, musí být vždy celočíselným násobkem základního členského
vkladu. Při dodržení podmínek stanovených právními předpisy může člen nabýt
více dalších členských vkladů.
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7. Člen není povinen zavázat se k vložení dalšího členského vkladu do základního
kapitálu spořitelního družstva.
8. Člen je oprávněn snížit další členský vklad za podmínek stanovených právními
předpisy. Majetkové vypořádání při snížení dalšího členského vkladu určují právní
předpisy.
9. Při zániku členství za trvání spořitelního družstva vzniká dosavadnímu členu nebo
jeho dědici nárok na vypořádací podíl ve výši určené podle Zákona. Vypořádací
podíl je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní
období, v němž členství zaniklo. Spořitelní družstvo odloží výplatu vypořádacího
podílu, anebo jeho části, pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky,
zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 nařízení Komise v
přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro
které byla výplata odložena.
10. Vypořádací podíl do výše 1.000,- Kč se vyplácí v hotovosti v sídle spořitelního
družstva. Vypořádací podíl ve výši přesahující 1.000,- Kč (včetně) se vyplácí
bezhotovostním převodem na bankovní účet osoby, jejíž členství zaniklo,
popřípadě jiné oprávněné osoby (dále jako „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba
je povinna sdělit spořitelnímu družstvu písemně číslo bankovního účtu, na který má
být vypořádací podíl vyplacen, a doložit na základě jakého právního titulu
vyplacení vypořádacího podílu žádá. Bez ohledu na výši vypořádacího podílu
může člen spořitelního družstva nebo oprávněná osoba písemně požádat o
vyplacení vypořádacího podílu dle vlastní volby buď v hotovosti nebo na bankovní
účet, o vyhovění takové žádosti rozhodne představenstvo.
11. Zápisné není vybíráno.
VII.
Orgány spořitelního družstva
1. Orgány spořitelního družstva jsou:
a) členská schůze,
b) představenstvo,
c) úvěrová komise,
d) kontrolní komise.
2. Každý orgán spořitelního družstva jedná podle jednacího řádu, který schvaluje
členská schůze.
VIII.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spořitelního družstva.
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2. Členská schůze se schází nejméně 1 (jednou) za rok. Musí být svolána do 30.
(třicátého) června roku následujícího po roce, za který je vypracována výroční
zpráva, nebo požádá-li o to písemně kontrolní komise nebo alespoň 1/3 (jedna
třetina) členů spořitelního družstva.
3. Členskou schůzi svolává představenstvo nejméně 15 (patnáct) dnů před konáním
členské schůze. Představenstvo nejméně 15 (patnáct) dnů přede dnem konání
členské schůze uveřejní pozvánku na internetových stránkách spořitelního družstva
a současně ji zašle členům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu členů.
Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou.
4. Pozvánka musí obsahovat:
a) firmu a sídlo spořitelního družstva
b) datum, místo a čas konání členské schůze,
c) program členské schůze,
d) v případě svolání náhradní členské schůze dále upozornění, že náhradní členská
schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem
programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
5. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí rozhodnutí, jehož důsledkem je změna
stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
6. Představenstvo je oprávněno svolat náhradní členskou schůzi stejnou pozvánkou
jako původní členskou schůzi. Takto svolaná náhradní členská schůze může být
zahájena nejdříve po uplynutí 30 minut od plánovaného zahájení původní členské
schůze.
7. Členská schůze může platně jednat a rozhodovat, jsou-li splněny následující
podmínky:
a) členská schůze byla řádně a v souladu se stanovami svolána,
b) na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina všech členů spořitelního
družstva mající většinu všech hlasů podle stavu ke dni konání členské schůze.
Počet členů se ověřuje podle seznamu členů spořitelního družstva. Náhradní
členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
c) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o některé ze záležitostí
uvedených v čl. VIII. odst. 11 písm. g), j), l), n), q) je členská schůze schopna
se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň 2/3 (dvě třetiny) všech členů.
8. Při hlasování má každý člen jeden hlas. Členům, kteří vložili další členský vklad,
přísluší dále jeden hlas za každý celý násobek základního členského vkladu. Při
hlasování o záležitostech uvedených v čl. VIII. odst. 11 písm. g), j), l), n), q) stanov
má každý člen vždy pouze jeden hlas, bez ohledu na další vklady.
9. Usnesení členské schůze je platně přijato, pokud pro ně hlasovala většina hlasů
přítomných členů, nevyplývá-li z právních předpisů nebo stanov jinak. K přijetí
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usnesení členské schůze je třeba, v případě hlasování o fúzi nebo rozdělení
spořitelního družstva, souhlasu alespoň 2/3 (dvou třetin) hlasů přítomných členů.
10. K rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena, o změně stanov, o volbě a odvolání
člena kontrolní komise, o prodeji nebo pachtu závodu nebo jeho části, o jiných
významných majetkových dispozicích, o změně právní formy spořitelního
družstva, o fúzi a rozdělení a o jiném zrušení spořitelního družstva se vyžaduje
zároveň i souhlas členů bez zohlednění hlasů z dalších členských vkladů.
11. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a) měnit stanovy,
b) volit a odvolávat členy představenstva, úvěrové komise a kontrolní komise,
c) určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise,
d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku
spořitelního družstva, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e) schvalovat výroční zprávu spořitelního družstva,
f) schvalovat smlouvu o výkonu funkce podle §59 Zákona o obchodních
korporacích,
g) schvalovat poskytnutí finanční asistence,
h) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
i) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty,
j) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
k) rozhodovat o použití rezervního fondu,
l) rozhodovat o vydání dluhopisů,
m) schvalovat převod nebo pacht závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
n) rozhodovat o přeměně spořitelního družstva,
o) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
p) schvalovat vložení dalšího členského vkladu a smlouvu o dalším členském
vkladu, její změnu a zrušení,
q) rozhodovat o zrušení spořitelního družstva s likvidací,
r) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
s) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
t) rozhodovat o dalších věcech, pokud tak stanoví právní předpis, stanovy
spořitelního družstva nebo pokud si to členská schůze vyhradí.
12. Člen může písemně zmocnit jiného člena nebo jinou osobu, aby jej na členské
schůzi zastupovala. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Nikdo nesmí být na
jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 (jedné třetiny) všech členů
družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou
moc.
13. O každé členské schůzi se pořizuje zápis. Zápis pořizuje ten, kdo členskou schůzi
svolal do 15 (patnácti) dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na
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vydání kopie zápisu a jeho příloh, přičemž uhradí účelně vynaložené náklady
spojené s jejím pořízením, konkrétní výši stanoví představenstvo.
14. Zápis podepisuje ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba,
pak jej podepíše i ona.

IX.
Volené orgány spořitelního družstva
1. Členem voleného orgánu spořitelního družstva (představenstvo, úvěrová komise,
kontrolní komise) může být pouze osoba důvěryhodná a odborně způsobila ve
smyslu právních předpisů.
2. Každý z volených orgánů spořitelního družstva má 3 (tři) členy.
3. Funkční období členů volených orgánů je pětileté. Opakovaná volba je možná.
4. Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen oznámí
odstoupení ze své funkce spořitelnímu družstvu. V takovém případě jeho funkce
zaniká dnem, kdy odstoupení projednalo představenstvo nebo uplynutím 2 (dvou)
měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení, podle toho, která skutečnost
nastane dříve.
5. Každý z volených orgánů zasedá podle potřeby, nejsou-li ve stanovách upraveny
další podmínky.
6. Při hlasování ve volených orgánech má každý člen jeden hlas. Volený orgán je
usnášeníschopný za přítomnosti většiny členů. K platnosti rozhodnutí je potřebná
většina hlasů přítomných členů.
7. Usnesení voleného orgánu lze přijmout i hlasováním uskutečněným mimo zasedání
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, jestliže s tímto
způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové orgánu.
X.
Představenstvo
1. Představenstvo je statutárním orgánem spořitelního družstva.
2. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
3. Za spořitelní družstvo jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně.
Představenstvo je oprávněno výkon svých rozhodovacích a jiných pravomocí a
dalších práv ve své působnosti převést na jiné osoby nebo k jejich výkonu tyto
osoby zmocnit. Představenstvo je oprávněno udělit za spořitelní družstvo třetí
osobě plnou moc k zastupování spořitelního družstva.
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4. Představenstvo řídí činnost spořitelního družstva a rozhoduje o všech záležitostech
spořitelního družstva, které nejsou právními předpisy nebo stanovami vyhrazeny
jinému orgánu.
5. Do působnosti představenstva dále zejména náleží:
a) rozhodovat o produktech, které spořitelní družstvo poskytuje v rámci svého
podnikání,
b) stanovení požadavků, postupů a podmínek, za kterých lze poskytnout produkty
spořitelního družstva,
c) rozhodovat o organizačním uspořádání spořitelního družstva,
d) rozhodovat o vyloučení člena ze spořitelního družstva
e) jednat a rozhodovat v dalších věcech stanovených stanovami nebo právními
předpisy.
6. Předseda představenstva je oprávněn jednat a rozhodovat:
a) mezi zasedáními představenstva ve všech věcech svěřených do působnosti
představenstva. Rozhodnutí předsedy představenstva učiněná ve věcech
vyhrazených představenstvu musí být předložena ke schválení představenstvu
na jeho nejbližším zasedání, jinak pozbývá platnosti,
b) ve věcech určených stanovami spořitelního družstva.
7. Představenstvo vypracovává výroční zprávu a předkládá ji spolu s řádnou účetní
závěrkou ke schválení členské schůzi. Návrh výroční zprávy musí být zaslán
členům nejméně 30 dnů před dnem konání členské schůze. Pověří-li k tomu člen
spořitelní družstvo, provede spořitelní družstvo zaslání výroční zprávy podle
předchozí věty výlučně jejím zasláním na adresu elektronické pošty určené členem.
8. Představenstvo je oprávněno poskytnout výlučně úvěr, o jehož poskytnutí rozhodla
úvěrová komise podle stanov.
9. Předseda představenstva svolává zasedání představenstva. Jednací řád
představenstva stanoví, kdy je oprávněn svolat jednání představenstva i jeho jiný
člen. Představenstvo se musí sejít do 10-ti dnů od doručení podnětu kontrolní
komise, jestliže na její výzvu nedošlo k odstranění nedostatků.
10. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis
podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných
osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti
jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za
to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
11. Představenstvo může jednat a rozhodovat s využitím technických prostředků mimo
zasedání, pokud to navrhne předseda představenstva a ostatní členové
představenstva s tím souhlasí. Další podmínky upravuje jednací řád představenstva.
XI.
Úvěrová komise
12

1. Úvěrová komise rozhoduje o:
a) poskytování úvěrů členům podle stanov,
b) poskytování záruk ve formě ručení nebo bankovní záruky za členy,
c) zajištění úvěrů.
2. Úvěrová komise při svém rozhodování zejména zohledňuje ustanovení právních
předpisů, stanov a vnitřních předpisů, kterými jsou upraveny produkty, které
spořitelní družstvo poskytuje, postupy, požadavky a podmínky, za kterých lze tyto
produkty poskytnout, a požadavky související s řízením příslušných rizik
spořitelním družstvem.
3. Úvěrová komise je oprávněna převést své pravomoci na jinou osobu. K převedení
pravomocí dochází pověřením příslušné osoby. Pověření obsahuje zejména:
a) datum vydání pověření,
b) přesné označení osoby, na kterou je pravomoc úvěrové komise převáděna,
c) přesné vymezení rozsahu převáděných pravomocí.
4. Převedení pravomocí na základě pověření lze zrušit písemným oznámením úvěrové
komise. Okamžikem doruční tohoto oznámení osobě, na kterou byla převedena
pravomoc úvěrové komise, se toto převedení v rozsahu oznámení zrušuje.
5. Úvěrová komise volí ze svých členů předsedu, který ji řídí a organizuje její činnost.
6. Předseda úvěrové komise svolává zasedání úvěrové komise. Jednací řád úvěrové
komise stanoví, kdy je oprávněn svolat jednání úvěrové komise i její jiný člen.
7. Úvěrová komise může jednat a rozhodovat s využitím technických prostředků
mimo zasedání za podmínek upravených jednacím řádem úvěrové komise.
XII.
Kontrolní komise
1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost spořitelního družstva
a jeho orgánů. Je odpovědná pouze členské schůzi a nezávislá na jiných orgánem
spořitelního družstva.
2. Kontrolní komise projednává stížnosti členů spořitelního družstva.
3. Kontrolní komise vykonává činnosti výboru pro audit ve smyslu zák. č. 93/2009
Sb., o auditorech, v platném znění.
4. Do působnosti kontrolní komise náleží:
a) vyjadřovat se k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady
ztráty a předkládat o tom zprávu členské schůzi,
b) vyžadovat si od orgánů spořitelního družstva veškeré informace o hospodaření,
c) upozornit představenstvo na zjištěné nedostatky a vyžaduje zjednání náprav,
d) případně další působnost, pokud tak stanoví Zákon o obchodních korporacích,
stanovy nebo Zákon.
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5. Kontrolní komise jedná a rozhoduje i v dalších věcech stanovených právními
předpisy a těmito stanovami.
6. Kontrolní komise je oprávněna pověřit k jednotlivým úkonům jednoho nebo více
členů, kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění
kontrolní komise.
7. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu, který řídí a organizuje její činnost.
8. Předseda kontrolní komise svolává zasedání komise. Jednací řád kontrolní komise
stanoví, kdy je oprávněn svolat jednání kontrolní komise i její jiný člen. Kontrolní
komise se schází nejméně jednou za 3 (tři) měsíce.
9. O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis
podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných
osob. V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti
jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za
to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
10. Kontrolní komise může jednat a rozhodovat s využitím technických prostředků
mimo zasedání za podmínek upravených jednacím řádem kontrolní komise.
XIII.
Základní kapitál
1. Základní kapitál spořitelního družstva činí nejméně 500.000,- Kč (slovy: pět set
tisíc korun českých).
XIV.
Způsob použití zisku
1. O použití vytvořeného zisku rozhoduje členská schůze na návrh představenstva při
projednání řádné účetní závěrky. Povinné příděly do rizikového a rezervního fondu
snižují částku zisku po zdanění, kterou lze rozdělit mezi členy.
2. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení je stanoven poměrem výše jeho
splaceného členského vkladu k splaceným vkladům všech členů k rozvahovému
dni řádné účetní závěrky.
3. Rozdělení zisku spořitelního družstva provede představenstvo do 30 (třiceti) dnů
ode dne konání členské schůze, která schválila účetní závěrku, z níž zisk vyplynul.
Podíl na zisku do výše 1.000,- Kč (včetně) se vyplácí v hotovosti v sídle
spořitelního družstva. Podíl na zisku ve výši přesahující 1 000,- Kč se vyplácí
bezhotovostním převodem na bankovní účet člena spořitelního družstva, popřípadě
jiné oprávněné osoby (dále jako „oprávněná osoba“). Oprávněná osoba je
povinna sdělit spořitelnímu družstvu písemně číslo bankovního účtu, na který má
být podíl na zisku vyplacen, a doložit na základě jakého právního titulu vyplacení
podílu na zisku žádá. Bez ohledu na výši podílu na zisku může člen spořitelního
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družstva nebo oprávněná osoba písemně požádat o vyplacení podílu na zisku dle
vlastní volby buď v hotovosti nebo na bankovní účet, o vyhovění takové žádosti
rozhodne představenstvo.

XV.
Uhrazovací povinnost
1. Vykáže-li spořitelní družstvo ztrátu, je povinno na členské schůzi rozhodnout při
schvalování řádné účetní závěrky, ve které je tato ztráta vyčíslena, o úhradě této
ztráty z rizikového a rezervního fondu a nerozděleného zisku minulých let.
Nepostačují-li ke krytí ztráty tyto vlastní zdroje, může členská schůze uložit
povinnost podílet se svou uhrazovací povinností na krytí ztráty přesahující tyto
vlastní zdroje, a to všem osobám, které byly k rozvahovému dni řádné účetní
závěrky členy spořitelního družstva.
2. Výše uhrazovací povinnosti se stanoví jako součet dalšího členského vkladu a
dvojnásobku základního členského vkladu. Přesáhne-li výše uhrazovací povinnosti
všech členů ztrátu zjištěnou řádnou účetní závěrkou, uhrazovací povinnost se
poměrně krátí tak, že výše uhrazovací povinnosti každého člena je součinem jeho
uhrazovací povinnosti a podílu ztráty, zjištěné řádnou účetní závěrkou, která má
být kryta uhrazovací povinností, ku součtu všech uhrazovacích povinností všech
členů.
3. Představenstvo spořitelního družstva vypočte a do 15 (patnácti) dnů ode dne
schválení řádné účetní závěrky sdělí každému členovi částku, kterou je povinen
uhradit; úhrada je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne schválení řádné účetní
závěrky.
Finanční řád
XVI.
Rizikový fond, rezervní fond a jiné fondy
1. Spořitelní družstvo zřizuje:
a) rizikový fond,
b) rezervní fond.
2. Rizikový fond se vytváří ve výši minimálně dle Zákona a slouží ke krytí rizik
z poskytování úvěrů a záruk.
3. Rezervní fond se vytváří ve výši minimálně dle Zákona a slouží ke krytí ztrát a
výkyvů v hospodaření.
4. O případném zřízení dalších fondů spořitelního družstva rozhoduje představenstvo.
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5. O výši přídělů do všech fondů a jejich čerpání rozhoduje členská schůze na návrh
představenstva, přitom je povinna dodržovat ustanovení platných právních
předpisů a stanov.
6. Nejvyšší možný objem jednoho uvolňovaného úvěru, jakož i maximální stav úvěru
u jednoho člena či jiné družstevní záložny upravuje příslušný právní předpis či
vnitřní předpis spořitelního družstva.
XVII.
Základní podmínky poskytování služeb a činností
1. Podmínky poskytování peněžních služeb jsou obsaženy ve Všeobecných
obchodních podmínkách (viz čl. II. stanov), které schvaluje představenstvo.
2. Spořitelní družstvo poskytuje výlučně služby a produkty schválené
představenstvem. Úvěry jsou poskytovány členům v souladu s kritérii stanovenými
v interních předpisech spořitelního družstva.
3. Spořitelní družstvo při vykonávání činností a poskytování služeb postupuje
obezřetně a s náležitou péčí.
XVIII.
Zásady zajištění úvěrů
1. Formu a výši zajištění navrhuje úvěrová komise a řídí se interními předpisy
spořitelního družstva. Úvěry lze zajistit zejména bankovní zárukou, vinkulací
peněžitých vkladů u banky nebo spořitelního družstva, zástavním právem, ručením
apod.
2. Spořitelní družstvo je oprávněno poskytovat i nezajištěné úvěry, a to do částky a za
podmínek stanovených představenstvem.
3. Představenstvo je oprávněno vydat vnitřní předpis upravující způsob oceňování
zajištění.
XIX.
Základní druhy vkladů a úvěrů a meze úročení
1. Spořitelní družstvo poskytuje zejména tyto druhy úvěrů:
a) překlenovací,
b) krátkodobé,
c) střednědobé,
d) dlouhodobé.
2. Úvěry jsou úročeny v závislosti na době splatnosti, míře zajištění a dalších
kritériích stanovených interními předpisy spořitelního družstva do 30-ti násobku
absolutní hodnoty diskontní sazby vyhlašované Českou národní bankou.
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3. Spořitelní družstvo je oprávněno vést zejména tyto druhy vkladů:
a) běžné účty,
b) termínované vklady,
c) spořící účty,
d) vkladové listy.
4. Základní druhy vkladů uvedené v předchozím odstavci jsou vedeny s výpovědními
lhůtami do deseti let a jsou úročeny do 20-ti násobku absolutní hodnoty diskontní
sazby vyhlašované Českou národní bankou.
XX.
Poskytování informací
1. Každý člen má právo, aby byl seznámen se všemi skutečnostmi souvisejícími se
členstvím, obsahem stanov, obchodních podmínek, jeho právy a povinnostmi
vyplývajícími z členství, podmínkami pojištění vkladů, poskytování úvěrů a dalšími
činnostmi spořitelního družstva a se změnami, které v těchto skutečnostech
nastanou.
2. Informace dle odst. 1 jsou členům spořitelního družstva poskytovány na řádných či
mimořádných členských schůzích a zejména na vývěsce spořitelního družstva
v jeho sídle a jeho úřadovnách.
3. Jednotlivé volené orgány spořitelního družstva jsou povinny nad rámec informací
stanovených právními předpisy poskytovat členům spořitelního družstva i
informace o své činnosti a o skutečnostech týkajících se spořitelního družstva, a to
v rozsahu a způsobem podle vnitřních předpisů schválených představenstvem.
Informace podle předchozí věty jsou poskytovány na základě žádosti člena.
4. Spořitelní družstvo zachovává v tajnosti a chrání před zneužitím údaje a informace
podle právních předpisů.

XXI.
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Dokumenty, informace a jiná sdělení (dále jen „písemnosti“), které jsou určeny ke
zveřejnění, se zveřejňují na informační desce spořitelního družstva v sídle tohoto
družstva, nestanoví-li stanovy nebo zákon jinak.
2. Písemnosti, které mají být na základě obecně závazných právních předpisů, stanov
či rozhodnutí orgánů spořitelního družstva zaslány či doručeny (obojí dále jen
„zaslány“) členům, jsou členům zaslány prostřednictvím elektronické pošty.
Zásilka zaslaná na adresu elektronické pošty určené členem se považuje za zásilku
řádně doručenou. Pokud člen nesdělil spořitelnímu družstvu adresu elektronické
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pošty, jsou příslušné písemnosti zaslány jejich uložením v sídle spořitelního
družstva a vyvěšením oznámení o tomto uložení rovněž v sídle spořitelního
družstva. Toto ustanovení se nepoužije v těch jednotlivých případech, kdy
z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo stanov
spořitelního družstva vyplývá něco jiného.
3. Písemnosti, které musí být podle kogentních ustanovení obecně závazných
právních předpisů, stanov nebo rozhodnutí orgánů družstva doručeny do vlastních
rukou člena, musí být doručeny osobním předáním nebo poštovní či kurýrní
službou na adresu uvedenou v seznamu členů spořitelního družstva. Pokud člen
spořitelního družstva nenahlásí spořitelnímu družstvu písemně změnu své adresy,
považují se doručované písemnosti za správně doručené, pokud jsou zaslány na
adresu uvedenou v seznamu členů, a to i v případě, že písemnost je jako
nedoručitelná vrácena.
4. Má-li být spořitelnímu družstvu dle platných právních předpisů jmenován
opatrovník, určuje se, že jím má být jmenován doc. Ing. Karel Kopp, CSc., nar. 28.
8. 1948, bytem K Vidouši 1318, Unhošť, PSČ 273 51.
5. V souladu s §777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích se spořitelní družstvo
podřizuje tomuto zákonu jako celku.
6. Schválením těchto stanov se v plném rozsahu ruší dosud platné stanovy
spořitelního družstva.
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