STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY
I. Obchodní firma a sídlo: --------------------------------------------------------------1. Obchodní firma vzájemné družstevní pojišťovny zní: Motoristická vzájemná
pojišťovna, družstvo. ---------------------------------------------------------------2. Obec, v níž se nachází sídlo společnosti, je Praha. ---------------------------------3. Družstvo může podnikat v rozsahu povolení na území jiných států v souladu
s místním právním řádem. Družstvo je oprávněno za účelem podnikání na území
hostitelského státu zřídit na jeho území pobočky v souladu s místním a českým
právním řádem; za tímto účelem může zřizovat dceřiné společnosti nebo
organizační složky. ---------------------------------------------------------------------

II. Předmět činnosti:
1. Družstvo je založeno dle § 221 a následující zákona 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předmětem jeho činnosti je činnost
vzájemné pojišťovny, dle § 2 odst. 2 zákona 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů a Čl. 3 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/83/ES, tj. pojišťovny vykonávající svojí činnost na principu vzájemnosti, kdy
se plnění mění podle dostupných zdrojů a vyžaduje, aby každý z členů platil
stejný příspěvek. ----------------------------------------------------------------------2. Vzájemné pojištění se vztahuje v případech přestupků nebo jiných správních
deliktů proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo neoprávněného
záboru veřejného prostranství spáchaného vozidlem, pokud byly zahájeny
jakékoliv úkony policejního orgánu nebo správního orgánu anebo jiného orgánu
veřejné moci. Plnění z pojištění trvá po celou dobu provádění úkonů proti členu
družstva, nebo je-li sjednáno pojištění pro hromadného člena (čl. VI odst. 5) proti
oprávněným osobám hromadného člena. --------------------------------------------3. Vzájemné pojištění se nevztahuje na případy, i v budoucnu, kdy jde o jednání
mající znaky jakéhokoliv trestního obvinění spáchaného mimo území ČR (není-li
dále stanoveno jinak) ve smyslu Čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod, publikovaná coby sdělení č. 209/1992 Sb., ve znění protokolů
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 a 14 ve znění Rozsudku Evropského soudu pro lidská
práva známého pod názvem Öztürk vs. Německo (1984) /publikovaný v
PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, Serie A, No. 73,
Strasbourg 1984/, jakož i všech rozsudků následujících či souvisejících, na
přestupky spáchané v souvislosti s požitím alkoholu, jiné návykové látky nebo
odmítnutím dechové či krevní zkoušky, na přestupky spáchané v souvislosti
s účastí na dopravní nehodě a na jakékoliv jiné správní delikty a trestné činy a na
přestupky v důsledku neoprávněného parkování na místech vyhrazených pro
invalidy a jiného neoprávněného parkování, v důsledku kterého dojde k odtahu
vozidla. Dále se vzájemné pojištění nevztahuje na případy jednání uvedeného
v odstavci 2 vzniklých před vstupem do družstva nebo období, kdy je člen
družstva v prodlení se splacením vkladu příspěvku vzájemného pojištění (dále jen
„příspěvek na vzájemné pojištění“), ledaže se družstvo s členem dohodne jinak.
V těchto případech neoprávněného plnění vzájemného pojištění je člen družstva
povinen uhradit všechny náklady, které družstvu vznikly s takovým
neoprávněným plněním. ---------------------------------------------------------------4. Motoristická vzájemná pojišťovna, družstvo (dále jen „MVP“) je oprávněna
vykonávat tyto činnosti: ----------------------------------------------------------------

a) přijímat vklady příspěvku na vzájemné pojištění; příspěvek vzájemného
pojištění je další majetková účast členů MVP, --------------------------------b) plnit závazky plynoucí z příspěvku vzájemného pojištění pro své členy, tj.
informační servis, odborné poradenství a právní služby, zejména
zastoupení ve správních a soudních řízeních v této souvislosti na základě
zmocnění podle zvláštních předpisů (zejm. správní řád, soudní řád
správní), a to prostřednictvím členů MVP, zaměstnanců MVP, případně
externích advokátů, -----------------------------------------------------------c) zajišťovat podpůrné služby členům MVP spočívající v dalším informačním
servisu, odborném poradenství a právních službách. ------------------------5. Výlučně za účelem zajištění činností uvedených v předchozím odstavci je MVP
oprávněno: -----------------------------------------------------------------------------a) ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboček
zahraničních či tuzemských bank, --------------------------------------------b) přijímat úvěry od družstevních záložen a bank, ------------------------------c) nabývat majetek a disponovat s ním. -----------------------------------------

III. Všeobecné podmínky plnění vzájemného pojištění -----------------------------1. Podmínkou plnění vzájemného pojištění je splnění podmínek součinnosti člena
MVP s družstvem, kdy: ----------------------------------------------------------------a. člen MVP není či nebyl v prodlení s platbou příspěvku na vzájemné
pojištění, -----------------------------------------------------------------------b. člen MVP bude neprodleně informovat MVP o každém úkonu, výzvě,
rozhodnutí, datové zprávě nebo dopisu správního orgánu, ze kterého může
členovi MVP potenciálně vzniknout závazek vůči orgánu veřejné správy, a
to do 2 dnů od jeho doručení členovi MVP, příp. ode dne, kdy byl doručen
uložením a současně zašle MVP kopii takového dokumentu, a to
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo elektronickou
poštou, -------------------------------------------------------------------------c. člen MVP poskytne MVP součinnost, spočívající zejména v udělení
obecného zmocnění nebo plné moci MPV nebo pověřené osobě MVP ve
smyslu platných právních předpisů v přestupkovém a správním řízení a
předání informací o úkonech či výzvách, které obdržel od správního
orgánu, -------------------------------------------------------------------------d. plná moc musí být sepsána v souladu s občanským zákoníkem, správním
řádem a dalšími obecnými právními předpisy, plná moc musí obsahovat
doložku, že MVP se povoluje udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho
za účastníka jednala; vzor plné moci poskytne členu MVP na jeho žádost
MVP; ----------------------------------------------------------------------------e. po udělení zmocnění v dané věci MVP nebude člen nadále zasahovat do
probíhajícího správního řízení a poskytovat správnímu orgánu, který vede
řízení o přestupku bez vědomí a souhlasu MVP žádné informace, vyjádření,
či k němu činit úkony; v opačném případě je MVP oprávněno vypovědět
pro tento případ plnění a člen MVP povinen uhradit všechny náklady, které
MVP vznikly s neoprávněným plněním. ----------------------------------------

2. V případě nesplnění podmínek stanovených v odst. 1 si MVP vyhrazuje právo
neplnit plnění vzniklé ze vzájemného pojištění, ani členu MVP nezajišťovat
zastoupení v dané věci, případně zastoupení jednostranně pro výše uvedené
překážky ukončit. -----------------------------------------------------------------------

3. MVP se zavazuje přistoupit k závazku a uhradit za člena MVP sankce – pokuty a
zákonem stanovené náklady řízení za přestupky týkající se plnění vzájemného
pojištění po dobu trvání členství v MVP pod podmínkou, že -------------------------a. jsou tyto pokuty pravomocně uděleny příslušným správním orgánem a
klient prostřednictvím poskytovatele vyčerpal všechny řádné, mimořádné a
soudní opravné prostředky proti jejímu udělení, -----------------------------b. při splnění všech podmínek podle této smlouvy poskytne členu MVP
finanční kompenzaci ve výši 1.500 Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun
českých) za každý udělený bod, připsaný členu MVP v podmínkách i
režimu, který připouští závazek vzájemného pojištění. ----------------------4. MVP je na žádost člena MVP oprávněna jej informovat o průběhu a výsledku
jednání včetně všech úkonů, které v dané věci podle této smlouvy za příslušné
období vykonala, pokud obdrží od klienta příslušné zmocnění k jednání a
příslušným úkonům k zastupování ve správním řízení. ------------------------------5. Člen MVP je povinen zajistit předání veškerých podkladů a úplných informací MVP,
které se vztahují k předmětu vzájemného pojištění, a to v dohodnutých termínech
a rozsahu; v případě porušení této povinnosti se nevztahuje na událost plnění
vzájemného pojištění. -----------------------------------------------------------------6. Člen MVP je povinen ve lhůtě nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne
odeslání, poskytnout součinnost (odpovědět) na e-maily zaslané MVP, a to
v případě, že byly zaslány na e-mailovou adresu člena MVP, kterou poskytl při
přistoupení k MVP, nebo na takovou adresu člena MVP, ze které člen s MVP
komunikoval. ---------------------------------------------------------------------------7. Člen MVP se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost MVP, a to i určením oprávněné
osoby, která bude v případě jeho nepřítomnosti přijímat informace od MVP a
zajišťovat všechny požadované podklady pro řádný výkon předmětu vzájemného
pojištění. --------------------------------------------------------------------------------

IV. Členství v MVP a práva a povinnosti členů: --------------------------------------A/ Členství v MVP: ----------------------------------------------------------------------1. Členem MVP může být fyzická osoba a právnická osoba, která je plně způsobilá k
právním úkonům, dále též jen osoba. ------------------------------------------------2. Členství v MVP vzniká při založení MVP dnem vzniku MVP. Za trvání MVP
kumulativním splněním následujících podmínek: ------------------------------------a. doručením podepsané členské přihlášky MVP nebo vyjádřením vůle stát se
členem vyplněním přihlášky prostřednictvím webové stránky MVP, avšak
projev takové vůle je platný pouze za podmínky, že zájemce o členství
zároveň poskytne své jednoznačné identifikační údaje, tedy jméno, datum
narození a adresu trvalého bydliště, ------------------------------------------b. zaplacením základního členského vkladu, ------------------------------------c. rozhodnutím představenstva MVP nebo jím pověřené osoby o přijetí za
člena. ---------------------------------------------------------------------------3. Nerozhodlo-li představenstvo nebo jím pověřená osoba do třiceti (30)
kalendářních dnů od předložení nebo doručení podepsané členské přihlášky MVP a
zaplacení základního členského vkladu uchazečem o členství jinak, má se za to, že
byl uchazeč o členství za člena přijat. Pokud by uchazeč přijat nebyl, vrací se mu
členský vklad. ---------------------------------------------------------------------------

4. Členství nevzniká před zaplacením základního členského vkladu. ------------------5. MVP je povinno seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími
s členstvím, zejména se stanovami, podmínkami pro zřizování a vedení účtů,
právy a povinnosti vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů, jakož i
s podmínkami poskytování úvěrů a s dalšími činnostmi MVP. Dojde-li ke změnám
těchto skutečností, je MVP povinno včas a řádně zajistit informovanost členů
způsobem stanoveným v čl. XVIII. Na přijetí za člena MVP není právní nárok.
Uchazeč o členství je seznámen a člen je o změně informován tím, že MVP
zpřístupní dokumenty na svých webových stránkách. -------------------------------6. Představenstvo MVP vede seznam všech členů MVP, dále jen seznam. ------------7. Do seznamu se zapisují tyto skutečnosti: --------------------------------------------a) jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, obchodní firma, název a
bydliště či sídlo člena MVP, ----------------------------------------------------b) datum vzniku členství, ---------------------------------------------------------c) datum zániku členství – datum výmazu ze seznamu, ------------------------d) výše členského vkladu, --------------------------------------------------------e) výše, v níž byl členský vklad splacen, výše dalších členských vkladů a
datum jejich splacení. ---------------------------------------------------------8. Do seznamu se vyznačují bez zbytečného odkladu všechny změny evidovaných
skutečností. Změny skutečností uvedených v bodě 7 tohoto článku je člen povinen
bez zbytečného odkladu MVP oznámit. -----------------------------------------------9. Každý člen má právo nahlížet do seznamu v části, která se ho týká a žádat vydání
potvrzení o svém členství jakož i o obsahu jeho zápisu v seznamu. ----------------10. Představenstvo umožní jiným osobám nahlížet do seznamu jen v případě, že mu
tak ukládá obecně platný právní předpis, a to v rozsahu stanoveném tímto
předpisem. -----------------------------------------------------------------------------11. Členství v MVP zaniká: ----------------------------------------------------------------a) písemnou dohodou mezi členem MVP a družstvem, -------------------------b) vystoupením člena MVP, -------------------------------------------------------c) vyloučením člena MVP, --------------------------------------------------------d) smrtí člena MVP – fyzické osoby, ---------------------------------------------e) prohlášením konkursu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu
pro nedostatek majetku člena, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí
postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k
postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení
exekuce nebo zánikem MVP, --------------------------------------------------f) v dalších případech stanovených právními předpisy. ------------------------12. Členství v MVP zaniká písemnou dohodou při splnění následujících podmínek: ----a) člen MVP uzavřel s MVP dohodu o ukončení členství, dohoda musí
obsahovat datum, kdy členství v MVP končí. Dohoda musí být podepsána
členem MVP nebo jím zmocněným zástupcem a představenstvem MVP,
nebo jím zmocněným zástupcem, ---------------------------------------------b) členství v MVP končí dnem uvedeným v dohodě o ukončení členství. ------13. Členství v MVP zaniká vystoupením člena MVP při splnění následujících podmínek:
a) člen písemně oznámí své vystoupení představenstvu MVP nebo jím
zmocněnému zástupci, ---------------------------------------------------------

b) členství v MVP končí dnem uvedeným v písemném oznámení, nejpozději
však uplynutím 6 (šesti) měsíců od oznámení vystoupení představenstvu
družstva. ----------------------------------------------------------------------14. členství v MVP zaniká vyloučením člena při splnění následujících podmínek: ------a) člen MVP svým jednáním naplnil alespoň jednu z níže uvedených
skutečností: --------------------------------------------------------------------1. člen MVP opakovaně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, -2. člen MVP nesplácí částku příspěvku vzájemného pojištění a jeho
celkový dluh po splatnosti je roven či převyšuje jeho členský vklad,
3. člen MVP svou činností poškozuje dobré jméno MVP nebo ostatních
členů MVP, -------------------------------------------------------------4. člen MVP byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
směřující proti MVP nebo členu MVP, ---------------------------------b) vyloučení člena rozhodlo představenstvo MVP, -------------------------------c) písemné rozhodnutí o vyloučení se všemi náležitostmi bylo doručeno
vyloučenému členu MVP doporučeným dopisem určeným do vlastních
rukou, nebo bylo doručeno fikcí. ----------------------------------------------d) náležitosti písemného rozhodnutí o vyloučení člena MVP jsou: --------------1. jméno, příjmení, datum narození nebo obchodní firma, název a
bydliště či sídlo vylučovaného člena MVP, ----------------------------2. datum kdy představenstvo o vyloučení člena MVP rozhodlo, --------3. popis skutečností, pro něž je člen vylučován, včetně jejich
podřazení pod příslušná ustanovení stanov, --------------------------4. poučení o právu vyloučeného člena se odvolat k členské schůzi
následujícího obsahu: Člen se může odvolat k členské schůzi
písemným podáním adresovaným představenstvu MVP. Odvolání
musí být podáno do tří (3) měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl
nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, jinak právo na
odvolání zaniká, --------------------------------------------------------e) členství vyloučeného člena zaniká uplynutím lhůty pro podání odvolání k
členské schůzi. Pokud je odvolání podáno, členství zaniká dnem, kdy
členská schůze rozhodla o zamítnutí odvolání. Pokud členská schůze
odvolání člena vyhoví, členství nezaniká a rozhodnutí o vyloučení se tím
ruší, -----------------------------------------------------------------------------f) všechna rozhodnutí o vyloučení člena případně o jeho odvolání proti
rozhodnutí o vyloučení jsou neplatná, pokud nesplňují náležitosti dané
těmito stanovami, --------------------------------------------------------------g) vyloučený člen má právo navrhnout ve lhůtě stanovené závazným právním
předpisem soudu, aby prohlásil rozhodnutí členské schůze o jeho vyloučení
za neplatné, je-li toto rozhodnutí v rozporu s právními předpisy nebo
stanovami. ---------------------------------------------------------------------15. Dědic členských práv a povinností člena MVP jako zůstavitele může požádat MVP o
členství, pokud již není členem MVP. Dědic, který se nestal členem MVP anebo již
je členem MVP, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství zaniklo. ------16. V případě, že nedojde k přechodu členských práv podle předchozího odstavce,
datem zániku členství fyzické osoby je datum označené v úmrtním listě jako den
smrti, případně datum označené v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za
mrtvého jako den smrti, případně jako den, který člen nepřežil. -------------------17. Členství právnické osoby v MVP zaniká vstupem člena právnické osoby do
likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Datem zániku
členství je datum vstupu člena do likvidace nebo datum právní moci Rozhodnutí o
prohlášení konkurzu, popřípadě datum právní moci rozhodnutí o zániku právnické
osoby. -----------------------------------------------------------------------------------

B/ Práva a povinnosti členů: -----------------------------------------------------------1. Člen má právo -------------------------------------------------------------------------a) využívat služeb poskytovaných družstvem, ----------------------------------b) účastnit se členských schůzí, --------------------------------------------------c) v případě zániku jeho členství na vypořádací podíl a vyplacení uložených
vkladů, a to po odečtení nesplacených závazků, včetně úvěrů; přednostní
práva MVP podle právních předpisů a stanov tím nejsou dotčena. ----------g) další práva stanovená obecně platnými právními předpisy či stanovami. ---2. Člen má povinnost: --------------------------------------------------------------------a) splácet a plnit řádně a včas všechny své závazky vůči MVP, zejména
příspěvek vzájemného pojištění, ----------------------------------------------b) poskytnout MVP finanční prostředky, k jejichž poskytnutí se člen zavázal, a
to ve lhůtě uvedené v tomto závazku, jakož i uhrazovat řádně a včas
všechny své závazky, za které ručí MVP, -------------------------------------c) chránit dobré jméno MVP a podle svých sil přispívat ke zlepšení jeho
činnosti a hospodářských výsledků. -------------------------------------------d) respektovat a dodržovat rozhodnutí orgánů MVP vydaných na základě nebo
v souladu se stanovami MVP. Tím není dotčeno právo člena se domáhat v
souladu se stanovami změny těchto rozhodnutí, -----------------------------e) další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a
stanovami. ---------------------------------------------------------------------3. Postupování pohledávek členů za družstvem vyplývajících z vkladů členů u MVP je
možné pouze mezi členy MVP. --------------------------------------------------------V. Členské vklady: -----------------------------------------------------------------------1. Členským vkladem konkrétního člena MVP se rozumí součet základního členského
vkladu a všech dalších členských vkladů vložených tímto členem MVP. ------------2. Výše základního členského vkladu a způsob jeho splácení: -------------------------a) Výše základního členského vkladu pro zakládající členy družstva je
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Výše základního členského
vkladu pro další členy je 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). ---------------b) Základní členský vklad je splatný výlučně v penězích. ----------------------c) Základní členský vklad je možné splatit v hotovosti k rukám člena
představenstva
nebo
představenstvem
pověřených
osob
nebo
bezhotovostním převodem na účet MVP. -------------------------------------d) Základní členský vklad je splatný jednorázově, nejpozději do jednoho
měsíce ode dne přijetí za člena MVP; základní členský vklad zakládajících
členů družstva je splatný v den konání ustavující členské schůze. ----------3. Další členské vklady: ------------------------------------------------------------------a) Členové družstva mohou se souhlasem členské schůze vložit do základního
kapitálu družstva další členský vklad. ----------------------------------------b) Výše dalšího členského vkladu, při jeho vložení do základního kapitálu
družstva, musí být vždy celočíselným pětinásobkem základního členského
vkladu. --------------------------------------------------------------------------

c) Žádný člen není povinen se zavázat k poskytnutí dalšího členského vkladu.
d) Členům, kteří vložili další členský vklad, přísluší jeden hlas za každý celý
násobek základního členského vkladu, vyjma případů, kdy to vylučuje
zákon; v takovém případě má každý člen jeden hlas. -----------------------e) Další členský vklad může být splacen výlučně v penězích, je splatný do
třiceti (30) dnů po souhlasu členské schůze. ---------------------------------f)

Ostatní věci týkající se dalších členských vkladů a jejich vkládání či
snižování se řídí zákonem. -----------------------------------------------------

VI. Další majetková účast členů MVP --------------------------------------------------

1. Další majetkovou účastí členů MVP jsou příspěvky na vzájemné pojištění;
uhrazením příspěvku se nezvyšuje zapisovaný základní kapitál MVP a nepřísluší za
něj žádný další hlas člena MVP. -------------------------------------------------------2. Základní výši příspěvků na vzájemné pojištění stanovuje představenstvo,
zpravidla na kalendářní rok. Představenstvo je oprávněno zejména při reklamních
náborových akcích sloužících ke zvýšení počtu členu MVP přijetím nových členů,
jakož i přijetí hromadného člena může pro tento konkrétní případ nebo omezenou
dobu snížit až o 25% (dvacet pět procent); v ostatních případech může snížit
příspěvek vzájemného pojištění členská schůze prostou většinou hlasů. -----------3. Základní výše příspěvku vzájemného pojištění nesmí být nižší než 2.499,- Kč
(slovy: dva tisíce čtyři sta devadesát devět korun českých) a vyšší než 8.000,- Kč
(slovy: osm tisíc korun českých). -----------------------------------------------------4. Příspěvek na vzájemné pojištění je stanovený na jméno člena MVP. ---------------5. U členů MVP fyzických osob podnikajících nebo právnických osob lze sjednat
příspěvek (dále jen „hromadný člen“) na vzájemné pojištění, stanovené na
hromadným členem nahlášenou registrační značku motorového vozidla, které je
ve vlastnictví nebo je užívaného členem na přestupky spáchané řidičem takového
vozidla; výši příspěvku pro příspěvek za každou registrační značku stanoví
předsednictvo obdobně jako v odstavci 2. --------------------------------------------

VII. Orgány MVP: ------------------------------------------------------------------------1. Orgány MVP jsou: ---------------------------------------------------------------------a) členská schůze -----------------------------------------------------------------b) představenstvo -----------------------------------------------------------------c) kontrolní komise. ---------------------------------------------------------------2. Členem voleného orgánu MVP (představenstvo a kontrolní komise) může být
pouze osoba, která je členem MVP; rovněž u ní nesmí dojít k zákonem
definovanému střetu zájmů. ----------------------------------------------------------3. Členové voleného orgánu MVP jsou povinni před svým zvolením nebo jmenováním
do příslušné funkce písemně informovat toho, kdo jej volí nebo jmenuje, o své
důvěryhodnosti a odborné způsobilosti, o předmětu své případné podnikatelské
činnosti, o svém členství v orgánech jiných právnických osob, nebo zda vykonává

v jiných právnických osobách funkci prokuristy nebo v nich má majetkovou účast,
pracovní nebo obdobný poměr, včetně předmětu činnosti této právnické osoby.
4. Členové voleného orgánu MVP informují písemně i o změnách, které nastaly v
průběhu výkonu jejich funkce. --------------------------------------------------------5. Představenstvo je oprávněno zřídit další orgány, je-li to potřebné k zajištění řádné
činnosti MVP. ---------------------------------------------------------------------------6. Každý orgán MVP jedná podle jednacího řádu, který schvaluje členská schůze. ---VIII. Členská schůze: -------------------------------------------------------------------1. Členská schůze je nejvyšším orgánem MVP. -----------------------------------------2. Členskou schůzi svolává představenstvo způsobem uvedeným ve stanovách. -----3. Členská schůze je svolávána pozvánkou k jejímu konání (dále též nazývané
„oznámení“ nebo „pozvánka“), které musí obsahovat: ------------------------------a) datum, místo a čas konání členské schůze, ----------------------------------b) program členské schůze, a ----------------------------------------------------c) je-li zároveň svolávána i náhradní členská schůze, oznámení musí v tomto
případě obsahovat rovněž informaci o svolání náhradní členské schůze a
musí obsahovat upozornění, že náhradní členská schůze je schopna se
usnášet vždy. ------------------------------------------------------------------4. Náhradní členská schůze může být svolána stejným oznámením jako původní
členská schůze. Oznámení musí obsahovat upozornění, že náhradní členská
schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Náhradní
členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem
jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na
který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však deset (10) dnů před
konáním náhradní členské schůze. ---------------------------------------------------5. Není-li s ohledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou schůzi, plní
působnost členské schůze shromáždění delegátů. -----------------------------------6. Oznámení musí být vyvěšeno v sídle MVP nejméně patnáct (15) dnů před dnem,
na který je členská schůze svolána. V případě shromáždění delegátů může být
vyvěšení oznámení podle předchozí věty nahrazeno doručením oznámení do
vlastních rukou jednotlivým delegátům, a to ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Ustanovení čl. X. odst. 3 stanov platí obdobně. --------------------------------------7. Představenstvo musí svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna
třetina všech členů MVP nebo kontrolní komise nebo požádají-li o to písemně
členové MVP, kteří mají dohromady alespoň 30 % (třicet procent) hlasů. Na
žádost jedné třetiny členů družstva nebo kontrolní komise, popřípadě tří (3)
delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání členské
schůze.
8. Členské schůze mohou být konány některým z následujících způsobů: ------------a) jako schůze všech členů MVP, nebo -------------------------------------------b) formou dílčích schůzí; při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech
dílčích členských schůzích - dílčí členské schůze se svolávají stejně jako
členská schůze a dílčí členské schůze nemohou rozhodovat o zániku MVP, a
jeho přeměně podle zvláštního právního předpisu. ---------------------------

c)

Jako shromáždění delegátů. Představenstvo stanoví rovněž celkový počet
volených delegátů, jakož i rozdělení členů do skupin pro volbu jednotlivých
delegátů (dále jen skupiny členů). Při rozdělení členů do jednotlivých
skupin členů dbá představenstvo zejména na to, aby počet členů
v jednotlivých skupinách byl pokud možno obdobný. Každá skupina členů
volí jednoho delegáta, který tuto skupinu členů zastupuje, pro svolání
skupiny členů a pro rozhodnutí a volbě či odvolání delegáta se použijí
přiměřeně ustanovení o členské schůzi. Každý delegát je volen na období
5ti (pěti) let. Podrobnosti upravuje představenstvo. Shromáždění delegátů
má působnost členské schůze v plném rozsahu. Na shromáždění delegátů,
zejména na jeho svolávání a jeho rozhodování se použijí ustanovení o
členské schůzi obdobně. Každý delegát má na shromáždění delegátů tolik
hlasů, kolik hlasů by měla v daný okamžik na členské schůzi skupina členů,
kterou příslušný delegát zastupuje. O zařazení nových členů do příslušných
skupin členů rozhoduje představenstvo, dbá přitom o to, aby aktuální počet
členů v jednotlivých skupinách byl pokud možno obdobný. Představenstvo
může rovněž stanovit odchylky, pokud jsou nutné vzhledem k
organizačnímu uspořádání MVP. Pokud je dále používán pojem členská
schůze, je tím míněno i shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů je
oprávněno rozhodovat o všech otázkách, náležejících k rozhodnutí členské
schůzi. ---------------------------------------------------------------------------

9. Členská schůze může platně jednat a rozhodovat pokud jsou splněny následující
podmínky: ------------------------------------------------------------------------------a) členská schůze byla řádně v souladu se stanovami svolána, ----------------b) na členské schůzi je přítomna nadpoloviční většina členů MVP, kteří jsou
členy MVP ke dni konání členské schůze. Počet členů MVP se ověřuje podle
seznamu členů MVP. U dílčích členských schůzí se počty přítomných na
jednotlivých dílčích schůzích sčítají. U shromáždění delegátů je nutné, aby
byli přítomni řádně zvolení delegáti zastupující nadpoloviční počet členů. --10. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoli počtu přítomných
členů. -----------------------------------------------------------------------------------11. Každý člen MVP má na členské schůzi jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu
korunu českou) svého základního členského vkladu. Členům, kteří vložili další
členský vklad, přísluší dále jeden hlas na každou 1,- Kč (slovy: jednu korunu
českou) svého dalšího členského vkladu. Totéž platí o dílčích členských schůzích a
při volbě delegátů na shromáždění delegátů. ----------------------------------------12. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: ---------------------------------------a) měnit stanovy, -----------------------------------------------------------------b) volit a odvolávat členy představenstva, --------------------------------------c) volit a odvolávat členy kontrolní komise,
d) volit a odvolávat členy jiných komisí, jsou-li zřízeny, ------------------------e) schvalovat řádnou účetní závěrku MVP, --------------------------------------f) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popř. způsobu úhrady ztráty, a to na
návrh představenstva, v souladu se stanovami MVP a obecně platnými
právními předpisy, -------------------------------------------------------------g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, -----h) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje MVP, ------------------i) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, -------j) projednávat a schvalovat výroční zprávu MVP, -------------------------------k) rozhodovat o dalším členském vkladu, ---------------------------------------l) rozhodovat o výši odměny pro členy kontrolní komise, představenstva,
případně jiných komisí, jsou-li zřízeny a prokury je-li udělena, --------------

m) Rozhodovat v dalších věcech pokud tak stanoví obecně závazný právní
předpis, stanovy MVP nebo pokud si to členská schůze vyhradí. ------------13. Člen MVP může zmocnit jiného člena MVP, aby ho na členské schůzi zastupoval.
Plná moc musí být písemná a podepsaná zmocnitelem. Pokud to neplyne z obecně
závazného právního předpisu, nebo z rozhodnutí představenstva, jímž byla
členská schůze svolána, nemusí být podpis zmocnitele úředně ověřen. ------------14. O každé členské schůzi nebo dílčí schůzi či shromáždění delegátů se pořizuje
zápis, který musí obsahovat: ---------------------------------------------------------a) datum a místo konání schůze, ------------------------------------------------b) přijatá usnesení, ---------------------------------------------------------------c) výsledek hlasování, ------------------------------------------------------------d) nepřijaté námitky členů (delegátů), kteří požádali o jejich zaprotokolování.
15. Přílohu zápisu o členské schůzi tvoří seznam účastníků schůze (prezenční listina),
případně seznam přítomných delegátů na shromáždění delegátů, oznámení o
konání schůze a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. ------16. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. -----------------17. Usnesení členské schůze je platně přijato, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční
většina hlasů přítomných členů, pokud není ve stanovách nebo v zákoně
stanoveno jinak. V případě dílčích členských schůzí se odevzdané hlasy na
jednotlivých dílčích schůzích sčítají. --------------------------------------------------2. K hlasování o zrušení družstva s likvidací nebo o přeměně družstva, o volbě nebo
odvolání člena představenstva, nebo kontrolní komise MVP rozhoduje členská
schůze dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Ustanovení čl. VIII. odst.
17 stanov tím není dotčeno. ----------------------------------------------------------18. O změně stanov MVP rozhoduje členská schůze čtyřpětinovou většinou hlasů
přítomných členů. ---------------------------------------------------------------------19. Pokud je na programu jednání členské schůze či shromáždění delegátů schválení
výroční zprávy nebo změna stanov, musí být návrhy těchto dokumentů nejméně
třicet (30) dnů před konáním členské schůze či shromáždění delegátů
zpřístupněny členům MVP v sídle MVP. ------------------------------------------------

IX. Představenstvo MVP: ---------------------------------------------------------------1. Představenstvo MVP je tříčlenné. Tvoří ho členové volení členskou schůzí. Člen
představenstva MVP musí být členem MVP. Členem představenstva MVP nemůže
být člen kontrolní. ---------------------------------------------------------------------2. Členové představenstva MVP jsou voleni na funkční období pět (5) let ode dne
konání členské schůze, na níž byl člen představenstva zvolen. Členové
představenstva MVP, kteří jsou voleni ustavující členskou schůzí, mají funkční
období tři (3) roky. Opakovaná volba členů představenstva MVP je možná. -------3. Představenstvo na prvním zasedání po svém zvolení volí ze svého středu předsedu
a místopředsedu představenstva. ----------------------------------------------------4. Představenstvo MVP je schopno jednat a rozhodovat, pokud bylo řádně svoláno a
je na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, vždy však předseda

nebo místopředseda MVP. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných
členů, v případě shodnosti hlasů je přijat návrh, pro který hlasuje předseda
představenstva. ------------------------------------------------------------------------5. Jednání
představenstva
MVP
svolává
předseda
nebo
místopředseda
představenstva MVP. Představenstvo může jednat za pomoci prostředků sdělovací
techniky, jejich prostřednictvím rozhodovat a přijímat usnesení mimo zasedání,
pokud to navrhne některý ze členů představenstva MVP a ostatní členové
představenstva s tím souhlasí. Představenstvo MVP se schází podle potřeby,
nejméně však jedenkrát za dvanáct (12) měsíců. Předseda představenstva MVP
musí svolat představenstvo do deseti (10) dnů od doručení podnětu jiného člena
představenstva nebo kontrolní komise. Členové kontrolní komise musí být pozváni
na jednání představenstva svolaného z jejich podnětu. -----------------------------6. Představenstvo MVP je statutárním orgánem MVP, jedná a rozhoduje zejména v
těchto věcech: -------------------------------------------------------------------------a) plnění závazků plynoucích z příspěvku vzájemného pojištění pro své
členy - zajištění informačního servisu, odborného poradenství a
právních služeb, zejména zajištění zastoupení ve správních a soudních
řízeních v této souvislosti na základě zmocnění podle zvláštních
předpisů (zejm. správní řád, soudní řád správní), a to prostřednictvím
členů MVP, zaměstnanců MVP, popřípadě externích advokátů, ----------b) přijetí úvěru od družstevní záložny, nebo banky, ------------------------c) poplatcích za činnost a podpůrné služby poskytované členům, ---------d) v dalších věcech stanovených stanovami nebo závaznými právními
předpisy. --------------------------------------------------------------------7. Představenstvo družstva jedná a rozhoduje výlučně v těchto věcech: -------------a) volbě a odvolání předsedy představenstva a místopředsedy
představenstva, a to z členů představenstva MVP, -----------------------b) představenstvo vypracovává výroční zprávu, zajišťuje její zveřejnění
v místě sídla MVP, a to do patnácti (15) dnů od jejího schválení
představenstvem; představenstvo předkládá výroční zprávu a řádnou
účetní závěrku ke schválení členské schůzi, kterou je povinno svolat
tak, aby se konala nejpozději do šesti (6) měsíců po ukončení účetního
období, za které je výroční zpráva vypracovávána. Po schválení je
výroční zpráva zveřejněna na webových stránkách MVP. ----------------8. Představenstvo řídí činnost MVP a rozhoduje o všech záležitostech MVP, které
nejsou právními předpisy nebo stanovami svěřeny jinému orgánu či členu MVP.
Představenstvo je oprávněno udělit prokuru. ----------------------------------------9. Zastupováním družstva mohou být pověření i další členové představenstva
v určitém pořadí stanoveném představenstvem. ------------------------------------10. Pokud se v těchto stanovách používá termín předseda MVP, je jím míněn předseda
představenstva MVP. Pokud není předseda představenstva MVP zvolen, vykonává
jeho působnost místopředseda představenstva. -------------------------------------11. Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva MVP nebo jiný člen
představenstva MVP. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo,
předepsána písemná forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva,. Členové
představenstva se jménem MVP podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsaném
firmě MVP připojí svůj podpis společně dva členové představenstva MVP.
Představenstvo je rovněž oprávněno na základě plné moci pověřit jinou osobu k
vykonávání právních úkonů za MVP, pokud to jejich povaha dovoluje. --------------

X. Kontrolní komise MVP: --------------------------------------------------------------1. Kontrolní komise MVP má tři členy volené členskou schůzí na období 5 (pět) let.
Funkční období se počítá podle dnů, a to ode dne konání členské schůze, na níž
byl člen kontrolní komise zvolen. První kontrolní komise volená ustavující členskou
schůzí je volená na období tří (3) let. Opakovaná volba je možná. Člen kontrolní
komise musí být členem MVP. Členem kontrolní komise nesmí být člen
představenstva. ------------------------------------------------------------------------2. Kontrolní komise je schopna jednat a rozhodovat, pokud jsou na jejím jednání
přítomni alespoň dva její členové. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise. --3. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise, který svolává
jednání komise a organizuje její činnost. ---------------------------------------------4. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost MVP a jeho orgánů.
Kontrolní komise projednává stížnosti členů MVP. -----------------------------------5. Kontrolní komise je ze své činnosti odpovědna pouze členské schůzi a je zcela
nezávislá na ostatních orgánech MVP. ------------------------------------------------6. Kontrolní komise se vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení
zisku nebo úhrady ztráty MVP. --------------------------------------------------------7. Kontrolní komise upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo a vyžaduje
sjednání nápravy. ----------------------------------------------------------------------8. Kontrolní komise se schází na základě pozvání jejího předsedy, poskytnutého
prostředky sdělovací techniky předem, tj. zejména zasláním pozvánky na
emailové adresy jednotlivých členů kontrolní komise. Jednání se konají dle
potřeby, nejméně však jednou za tři (3) měsíců. O výsledku jednání je zpracován
písemný zápis, který podepisuje předseda a zapisovatel. ---------------------------9. Kontrolní komise je oprávněna vyžadovat si u představenstva MVP jakékoliv
informace o hospodaření MVP. --------------------------------------------------------10. Představenstvo MVP je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo
postavení MVP a jeho členů. ----------------------------------------------------------11. Kontrolní komise může k jednotlivým úkonům pověřit jednoho nebo více členů,
kteří v této věci mají oprávnění žádat informace v rozsahu oprávnění kontrolní
komise. ---------------------------------------------------------------------------------12. Kontrolní komise jedná a rozhoduje v dalších věcech stanovených závaznými
předpisy nebo stanovami MVP. -------------------------------------------------------13. Kontrolní komise schvaluje nabytí nebo zcizení majetku MVP, přesahuje-li hodnota
nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu
třetinu vlastního kapitálu MVP vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky.
vlastní kapitál představuje vlastní zdroje financování obchodního majetku MPV.
Tvoří ho vklady členů družstva a složky, které vznikly během hospodaření
družstva. Vlastní kapitál tak zahrnuje peněžité a nepeněžité vklady, kapitálové
fondy, hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a
fondy tvořené ze zisku (rezervní fond). -----------------------------------------------

14. Členové kontrolní komise jsou oprávněni se účastnit všech zasedání
představenstva a vznášet na nich návrhy, podněty či připomínky. ------------------

XI. Financování činnosti MVP ----------------------------------------------------------1. MVP hradí náklady a výdaje vyplývající ze své činnosti z příjmů získaných z
hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, případně z jiných zdrojů, zejména
členských příspěvků. ------------------------------------------------------------------2. MVP vytváří k zajištění svého hospodaření základní kapitál, příslušné fondy a jiné
zdroje. ----------------------------------------------------------------------------------3. Příjmy na úhradu nákladů a výdajů ostatního hospodaření získává MVP zejména
z členských příspěvků, ze zápisného, tržeb a jiných poplatků, případně z dalších
zdrojů. ----------------------------------------------------------------------------------4. Ze zisku ostatního hospodaření hradí MVP přednostně své povinnosti vůči státu.
Zbylý zisk použije podle rozhodnutí členské schůze nebo shromáždění delegátů
k přídělům do nedělitelného fondu a do dalších zajišťovacích fondů, případně
k dalším účelům. -----------------------------------------------------------------------5. Ztrátu z ostatního hospodaření hradí MVP podle rozhodnutí členské schůze nebo
shromáždění delegátů: ----------------------------------------------------------------a) z nedělitelného fondu, ---------------------------------------------------------b) rozvržením na členy v poměru podle rozhodnutí členské schůze nebo
shromáždění delegátů, --------------------------------------------------------c) kombinací výše uvedených způsobů. -----------------------------------------6. Při vykázané ztrátě z ostatního hospodaření MVP a při likvidačním schodku
rozhodne členská schůze nebo shromáždění delegátů o výši uhrazovací povinnosti
členů, přesahující základní členský vklad. Uhrazovací povinnost člena nemůže
však přesáhnout jedenapůlnásobek základního členského vkladu. -----------------7. O použití vytvořeného zisku rozhoduje představenstvo. Při svém rozhodování se
musí řídit obecně závaznými právními předpisy a ustanoveními stanov. Povinné
příděly do fondů MVP snižují zisk po zdanění, který lze rozdělit mezi členy. -------8. O způsobu úhrady případné ztráty podle čl. XI. odst. 6 rozhoduje členská schůze
nebo shromáždění delegátů. Přitom se musí řídit obecně závaznými právními
předpisy a stanovami MVP. -----------------------------------------------------------9. Zisk po zdanění lze rozdělit mezi členy. Podíl člena na zisku je stanoven poměrem
výše členského vkladu k souhrnu všech členských vkladů všech členů k
rozvahovému dni řádné účetní závěrky. ----------------------------------------------10. Na určení zisku, který se má rozdělit mezi členy, se po zohlednění části zisku
připadajícího na vypořádací podíly usnáší členská schůze při projednávání řádné
účetní závěrky. Pokud členská schůze schválí zisk MVP po zdanění, rozhodne
současně o rozdělení tohoto zisku. Zisk určený k rozdělení se rozdělí mezi členy
poměrem výše splaceného vkladu každého člena k splaceným vkladům všech
členů. U členů jejichž členství trvalo v rozhodném roce jen část roku se tento podíl
poměrně krátí.. Výplatu zisku zajistí představenstvo do třiceti (30) dnů od
schválení zisku MVP po zdanění členskou schůzí. -------------------------------------

11. Zisk je rozdělován i mezi ty členy, jejichž členství v MVP v mezidobí zaniklo. Právo
na odpovídající podíly na zisku mají i dědici zemřelého člena MVP a právní
nástupci zaniklé právnické osoby, která byla členem MVP. --------------------------

XII. Výše zapisovaného základního kapitálu -----------------------------------------1. Základní kapitál MVP tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských
vkladů. ---------------------------------------------------------------------------------2. Výše základního kapitálu MVP, tzv. zapisovaného základního kapitálu, který se
zapisuje do obchodního rejstříku je 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun
českých).
---------------------------------------------------------------------------

XIII. Základní podmínky pro činnost a poskytování služeb MVP ------------------1. MVP vykonává svou činnost a poskytuje služby svým členům na základě podmínek
stanovených představenstvem MVP a dalšími orgány MVP. Tyto podmínky musí
vycházet ze základních podmínek daných stanovami a musí je plně respektovat. -2. Stanoví se tyto základní podmínky a zásady pro výkon činnosti a poskytování
služeb: ---------------------------------------------------------------------------------a)
práva všech členů MVP jsou stejná, není-li právními předpisy nebo
stanovami MVP stanoveno jinak, ----------------------------------------------b) všichni členové MVP, musí být úplně a pravdivě informováni o
poskytovaných službách a dalších podmínkách činnosti MVP. Informovanost
členů MVP zajišťuje představenstvo, a to zejména vyvěšením informací
v sídle MVP, --------------------------------------------------------------------c) členové MVP mohou kdykoliv požádat kontrolní komisi MVP, aby prošetřila
v daném konkrétním případě dodržování podmínek pro činnosti a
poskytování služeb. Kontrolní komise je povinna věc na nejbližší následující
schůzi přešetřit a případně navrhnout představenstvu opatření pro nápravu
zjištěných nedostatků. Pokud představenstvo nápravu nezajistí, je kontrolní
komise oprávněna se obrátit s návrhem na řešení na členskou schůzi MVP,
d) MVP eviduje veškeré vklady, příspěvky vzájemného pojištění, jakož i další
příjmy a výdaje či další transakce MVP. MVP nesmí přijímat anonymní
vklady. --------------------------------------------------------------------------XIV. Finanční řád: -----------------------------------------------------------------------1. MVP zřizuje nedělitelný fond a tyto další fondy: -------------------------------------a) fond členských podílů (vkladový fond), ---------------------------------------b) vzájemný pojišťovací fond, ----------------------------------------------------c) zajišťovací a rezervní fond. ----------------------------------------------------2. Nedělitelný fond se používá na úhradu ztráty ostatního hospodaření případně na
ostatní účely podle rozhodnutí členské schůze nebo shromáždění delegátů.. Při
určení výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném
fondu. Nedělitelný fond nelze rozdělit mezi členy za trvání MVP. Fond se tvoří
podle zákona. Finanční částka nedělitelného fondu musí být uložena na účtu
družstevní záložny nebo banky nebo v hotovosti na pokladně MVP. ----------------3. Fond členských podílů (vkladový fond) se tvoří z peněžního či nepeněžního
plnění člena na členský podíl. Fond lze použít na financování investičních výdajů. -

4. Vzájemný pojišťovací fond tvoří vklady všech příspěvků vzájemného pojištění
členů MVP a využívají se k financování provozních nákladů při plnění závazků
plynoucích z příspěvku vzájemného pojištění včetně souvisejících nákladů MVP. Ze
vzájemného pojišťovacího fondu se rovněž používá finančních prostředků na
doplnění ostatních fondů zřízených podle těchto stanov, a to způsobem uvedeným
ve stanovách nebo vlastním rozhodnutím představenstva, které není v rozporu se
způsobem doplnění ostatních fondů podle těchto stanov. ---------------------------5. Zajišťovací a rezervní fond se používá na financování zvýšených provozních
nákladů, jakož i ke krytí ztrát MVP. Nelze jej používat na financování investičních
výdajů. Nevyčerpané rezervy se převádějí do příštího roku. Fond se tvoří přídělem
20% (slovy: dvacet procent) ročně z rozdílu mezi vybraným a uhrazeným
pojistným, příp. z jiných zdrojů. Fond se používá na úhradu pojistných událostí
nekrytých vzájemným pojištěním a na prevenci těchto událostí. -------------------6. O případném zřízení dalších fondů MVP rozhodne na návrh představenstva členská
schůze. ---------------------------------------------------------------------------------7. O čerpání všech fondů MVP rozhoduje představenstvo, pokud ze stanov neplyne
něco jiného, přitom je povinno dodržovat ustanovení závazných právních
předpisů, stanov a rozhodnutí členské schůze nebo shromáždění delegátů. --------

XV. Vypořádací podíl a nároky při zániku členství -----------------------------------1. Při zániku členství za trvání MVP vzniká členu nebo jeho dědici nárok na
vypořádací podíl v penězích, jehož výše je určena postupem dle zákona. ---------2. Pokud se člen, jehož členství zaniklo nebo jeho dědic nedohodnou s družstvem
jinak, a pokud to neodporuje kogentním ustanovením závazných právních
předpisů, je nárok na vypořádací podíl splatný do 3 (tří) měsíců od schválení
řádné účetní závěrky za účetní období, v němž členství zaniklo. --------------------

XVI. Závěrečná a přechodná ustanovení: ---------------------------------------------1. MVP je oprávněno své splatné pohledávky za členem MVP - dlužníkem započíst
oproti vkladům, vypořádacímu podílu či jakýmkoliv dalšímu plnění, a to
v uvedeném pořadí. Může také odmítnout výplatu vkladů nebo vypořádacího
podílu členovi, který je v prodlení se splátkami nebo nevypořádal své jiné závazky
vůči MVP. -------------------------------------------------------------------------------2. Dokumenty, informace a jiná sdělení (dále též jen „věci“), které jsou určeny k
zveřejnění, se zveřejňují na úřední desce MVP v sídle MVP, nestanoví-li stanovy
nebo zákon jinak. ----------------------------------------------------------------------3. Věci, které mají být na základě obecně závazných právních předpisů, stanov či
rozhodnutí orgánů MVP zaslány či doručeny (obojí dále též jen „zaslány“) členům,
jsou členům zaslány prostřednictvím elektronické pošty na jimi MVP sdělenou
adresu elektronické pošty. Pokud člen nesdělil MVP adresu elektronické pošty dle
předchozí věty, jsou příslušné věci zaslány prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb na adresu uvedenou v seznamu členů a pokud se poštovní
zásilka vrátí jako nedoručitelná z důvodu, že se adresát na uvedené adrese
nezdržuje, tak jejich uložením v sídle MVP a vyvěšením oznámení o tomto uložení
rovněž v sídle MVP. Toto ustanovení se nepoužije v těch jednotlivých případech,
kdy ze smluvních vztahů mezi družstvem a členem, případně z kogentních

ustanovení obecně závazný právních předpisů nebo stanov MVP vyplývá něco
jiného. ---------------------------------------------------------------------------------4. Věci, které musí být podle kogentních ustanovení obecně závazných právních
předpisů nebo podle stanov MVP doručeny do vlastních rukou člena, musí být
doručeny osobním předáním, nebo poštovní či kurýrní službou na adresu tohoto
člena uvedenou v seznamu členů MVP. Pokud člen MVP nenahlásí MVP písemně
změnu své adresy, považují se doručované písemnosti za správně doručené,
pokud jsou zaslány na adresu uvedenou v seznamu členům, a to i v případě, že
písemnost je jako nedoručitelná vrácena nebo uložena do schránky. --------------5. Na členy MVP, představenstva, a kontrolní komise se vztahuje zákaz konkurence v
rozsahu stanoveném zákonem, a to i po skončení jejich členství v MVP. -----------6. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto Stanovách, platí ustanovení
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i
dalších právních předpisů včetně komunitárního práva Evropské unie. -------------

