Navazuje na obecnou část úpravy DRUŽSTVO:
Díl 3
Sociální družstva
Základní ustanovení
§ 774
Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné
činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem uplatnění
potenciálně znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce, na
> zvýšení zaměstnanosti v místním podmínkách, nebo na naplnění potřeb a
> cílů komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a trvale
udržitelného rozvoje.

(původně: pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti
s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla
a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí,
sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje).
§ 775
Firma obsahuje označení „sociální družstvo“.
§ 776
(1) Sociálnímu družstvu se zakazuje změnit předmět své činnosti v rozporu s § 774.
(2) Sociálnímu družstvu se zakazuje přeměna na jiné než sociální družstvo.
§ 777
(1) Alespoň 30 % zaměstnanců sociálního družstva musí být znevýhodněnou osobou.
(2) Pokud sociální družstvo vyvíjí obecně prospěšné činnosti pro znevýhodněné osoby
pouze uspokojováním jejich bytových potřeb, musí být tyto osoby současně jeho
členy.
§ 778
Stanovy sociálního družstva kromě náležitostí podle § 563 dále obsahují
a) cíle a podmínky činnosti sociálního družstva v souladu s jeho sociálně začleňovací funkcí
a podporou místního rozvoje, a
b) podrobnější podmínky nakládání se ziskem v souladu s účelem činnosti sociálního
družstva.

§ 779
(1) Je-li členem sociálního družstva fyzická osoba, může jí být jen ta,
a) která vykonává pro sociální družstvo práci na základě pracovního poměru,
b) která vykonává pro sociální družstvo práci bez nároku na odměnu mimo rámec
pracovního poměru na základě dobrovolnosti, nebo
c) jíž jsou poskytovány služby v rámci obecně prospěšné činnosti sociálního družstva.
(2) Převod a přechod družstevního podílu v sociálním družstvu se zakazuje.
§ 780
(1) Přestane-li člen uvedený v § 779 odst. 1 písm. a) a b) podmínku tam uvedenou
splňovat po dobu delší než 90 dnů, zaniká posledním dnem této lhůty jeho členství
v sociálním družstvu.
(2) Sociální družstvo uzavře pro své členy, kteří pro sociální družstvo vykonávají práci
podle § 779 odst. 1 písm. b), úrazové pojištění a pojištění právní odpovědnosti za újmu
způsobenou při výkonu této práce třetím osobám.

Hospodaření sociálních družstev
§ 781
Sociálnímu družstvu se zakazuje
a) emitovat dluhopisy,
b) převzít zajištění splnění povinností jiných osob,
c) být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti nebo se přímo či nepřímo
podílet na podnikání jiných osob, ledaže s tím členská schůze sociálního družstva vysloví
předchozí souhlas,
d) být stranou smlouvy o tichém společenství, a
e) převést, zastavit nebo propachtovat závod nebo pobočku nebo jejich část; to neplatí, je-li
druhou smluvní stranou jiné sociální družstvo.
§ 782
(1) Sociální družstvo může, připouštějí-li to stanovy, rozdělit nejvýše 33 % svého
disponibilního zisku mezi své členy.
(2) K rozdělení části disponibilního zisku podle odstavce 1 lze přistoupit až poté, co z
této části sociální družstvo doplní rezervní fond a ostatní fondy tvořené ze zisku, byly-li
zřízeny.

Vypořádací podíl v sociálním družstvu
§ 783
Vypořádací podíl je roven výši členského vkladu nebo jeho splacené části. Nedosáhne-li
výše vlastního kapitálu družstva jeho základního kapitálu, vypořádací podíl se poměrně sníží.

§ 784
(1) Lhůta pro vyplacení vypořádacího podílu činí 1 rok od zániku členství v sociálním
družstvu, neurčují-li stanovy lhůtu kratší.
(2) Zánikem členství zaniká i právo sociálního družstva na splacení zbývající části
členského vkladu.
Orgány sociálního družstva
§ 785
(1) Každý člen sociálního družstva má při hlasování na členské schůzi jeden hlas.
(2) Stanovy mohou určit, že člen, který je fyzickou osobou, může mít až 10 % všech
hlasů v sociálním družstvu a člen, který je právnickou osobou, může mít až 25 % všech hlasů
v sociálním družstvu; § 651 odst. 2 tím není dotčen.
(3) V sociálním družstvu uspokojujícím pouze bytové potřeby svých členů má každý člen
vždy jeden hlas.
§ 786
(1) V sociálním družstvu se zakazuje rozhodovat na dílčích členských schůzích.
(2) V sociálním družstvu se zakazuje zřídit shromáždění delegátů.

Zrušení a zánik sociálního družstva
§ 787
(1) Podíl na likvidačním zůstatku je roven výši členského vkladu nebo jeho splacené
části.
(2) Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích.
(3) Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, uspokojí se poměrně.
§ 788
(1) Likvidační zůstatek po uspokojení práv členů na výplatu likvidačního zůstatku
připadne podle rozhodnutí členské schůze jinému sociálnímu družstvu, pokud s tím jeho
členská schůze souhlasí.
(2) Pokud není žádné sociální družstvo, které by likvidační zůstatek přijalo, připadne
obci, v níž má zanikající sociální družstvo své sídlo.
(3) Jiný způsob naložení s likvidačním zůstatkem není přípustný.
(4) Tím nejsou dotčena ustanovení tohoto zákona o ručení příjemců likvidačního zůstatku
za dluhy zanikajícího sociálního družstva.
§ 789
Soud může i bez návrhu sociální družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci, také pokud
sociální družstvo
a) provozuje činnost, která je v rozporu s § 774,
b) nakládá se ziskem v rozporu s § 782 a stanovami, nebo

c) nesplňuje podmínku podle § 777 po dobu delší 6 měsíců.

