STANOVY CLUBu NFD
Úplné znenie prijaté predstavenstvom spoločnosti Naše Finančné Družstvo 01.12.2005
I. ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Tieto stanovy (ďalej len „Stanovy“) sa vydávajú ako základný vnútroklubový predpis záujmového spoločenstva –
klubu, založeného pri spoločnosti Naše Finančné Družstvo (ďalej len „NFD“, alebo “družstvo”), ktorý upravuje:
• obchodné meno a sídlo klubu,
• predmet činnosti a ciele klubu,
• vznik a zánik členstva v klube, práva a povinnosti členov klubu,
• spoluprácu medzi členom klubu , NFD a inými subjektmi pri činnosti klubu,
• orgány klubu,
• výhody členov klubu,
• zánik klubu.
Článok 2
Obchodné meno, sídlo a právne postavenie klubu
1.

Obchodné meno klubu je CLUB NFD

2.

Sídlom klubu je 17.novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika.

3.

CLUB NFD so sídlom17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa založený pri NFD /ďalej len „Klub“/
je spoločenstvom neuzavretého počtu fyzických osôb – spotrebiteľov - členov družstva, založeným za účelom
poskytovania sociálnych alebo iných výhod svojim členom v súlade so Stanovami.

4.

Klub nemá právnu subjektivitu. V mene Klubu koná NFD, t.j. osoby oprávnené konať v mene NFD.

5.

NFD môže vo svojom mene vstupovať do právnych vzťahov, najmä uzatvárať zmluvy, z ktorých užívateľom plnení
bude Klub, alebo z ktorých plnenia alebo iné dosiahnuté výhody a profity budú slúžiť na dosiahnutie cieľov Klubu.
Z týchto právnych vzťahov je výlučne zaviazané NFD. Člen Klubu (ďalej len „Člen“) nezodpovedá ani neručí
za záväzky NFD.

6.

Klub je zriadený na dobu neurčitú.

7.

Klub vydáva Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré bližšie špecifikujú podmienky jeho činnosti
a práva a povinnosti Členov.

Článok 3
Predmet činnosti klubu
Predmetom činnosti Klubu je:
● vytvárať záujmové spoločenstvo osôb pre účely spoločného dosahovania cieľov Klubu a Členov,
● vytváranie podmienok pre poskytovanie výhod členstva v Klube jeho Členom v súlade so Stanovami, najmä
refundácií z nákupov realizovaných cez konto CreditPay,
● reklamná a propagačná činnosť,
● sprostredkovanie realitných tipov (tipov na nákup a predaj nehnuteľností), ako aj iných produktov NFD
● sprostredkovanie predaja produktov iných subjektov cez e-shop,
● poradenská činnosť v otázkach súvisiacich s predmetom činnosti Klubu.
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II. ČASŤ
ČLENSTVO V KLUBE
Článok 4
Vznik členstva
1.

Členstvo v Klube je dobrovoľné. Členom môže byť fyzická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, ak splnila
podmienky členstva v družstve.

2.

Podmienkou vzniku členstva v Klube je súhlas záujemcu o členstvo so Všeobecnými obchodnými podmienkami
Klubu a Stanovami.

3.

Členstvo v Klube vzniká:
• vykonaním úspešnej registrácie do družstva cez web stránku www.nfd.sk (ďalej len „Web stránka“), pričom
registrácia cez Web stránku je úspešná po vygenerovaní registračného čísla a výberom typu členstva (minimálne
bezplatného členstva - Primárne členstvo - PC)
• doručením riadne vyplnenej písomnej prihlášky na adresu sídla Klubu spolu s Členom podpísanými kópiami
dokladov uvedených v prihláške za Člena,
• prevodom členstva,
• na základe písomnej prihlášky dediča po zosnulom Členovi.

4.

Členstvo zaniká, okrem prípadov uvedených v čl. 9 tejto II. časti Stanov, tiež v prípade:
• ak Člen do 30 dní od registrácie nevykoná obrat cez CP alebo
• ak Člen po vykonaní úspešnej registrácie cez Web stránku neodošle v lehote 30 dní od tejto registrácie Členom
podpísané kópie dokladov uvedených v prihláške za Člena na adresu Klubu.

5.

Klub vedie zoznam všetkých svojich Členov prostredníctvom NFD. Klub prostredníctvom NFD eviduje na základe
súhlasu Člena všetky transakcie súvisiace s družstevným platobným účtom CreditPay.

6.

Nevyhnutným údajom pre úspešnú registráciu nového Člena je kód Prezentéra a Sponzora.
Článok 5
Práva a povinnosti členov

1.

2.

Člen má tieto základné práva:
•

právo na získanie podielu v NFD na základe nakumulovaných bodov z obratov za podmienok stanovených
vo VOP a Stanovách,

•

právo na podiel na zisku družstva z činnosti vyplývajúcej z šírenia dobrého mena NFD, za podmienok stanovených
vo VOP a Stanovách,

•

právo na iné výhody z členstva v Klube, napr. možnosť nákupov a predaja prostredníctvom elektronického
obchodu Tržnice družstva, prevádzkovaného NFD (ďalej len „E-shop“).

•

právo vstúpiť do CLUBu má iba člen s EXKLUZÍVNYM typom členstva od 1.10.2017; v prípade, že si nebude
plniť povinnosti vyplývajúce mu z jeho povinností exkluzívneho člena, zmení sa na člena s PRIMÁRNYM typom
členstva; zmenou členstva sa menia jeho práva a povinnosti vyplývajúce z čl. 5 VOP CLUBu NFD
Základné povinnosti Člena sú:
• dodržiavať Stanovy NFD a CLUBu NFD, VOP, Desatoro člena, VOP CREDITPAY, všetky vnútorné predpisy
družstva,
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• vykonávať svoju činnosť na základe pokynov NFD a to prostredníctvom menežérskeho softvéru “SAMKO” ako
aj cez pokyny podávané cez firemné porady a školenia.

3.

Člen nesmie:
•

pri činnosti pre Klub alebo týkajúcej sa Klubu preberať peniaze (členské vklady) v hotovosti, či na vlastný účet
od iných Členov alebo záujemcov o členstvo,

•

ponúkať Členom iné produkty, alebo iný typ spolupráce než aké ponúka NFD, ak to nemá vopred písomne
schválené od NFD,

•

nie je dovolené predávať členstvo v družstve súčasne s iným produktom alebo ho predávať podmieneným
nákupom iného produktu,

•

bez predchádzajúceho písomného súhlasu od NFD, upravovať alebo kopírovať marketingové informácie
a propagačné materiály, vyrábať vlastné propagačné materiály, poskytovať know-how tretej strane, vytvárať
webstránky o NFD a jeho produktoch a službách,

•

vyvíjať činnosť, ktorá by bola konkurenčná vo vzťahu k činnosti NFD,

•

použiť skúsenosti, informácie, kontakty a know-how získané na základe členstva v Klube alebo spolupráce s NFD
na iný účel, ako je činnosť v rámci Klubu alebo v spolupráci s NFD,

•

pri prezentovaní NFD, členstva v Klube a jeho výhod prezentovať obchodné mená, značky, logá alebo obchodné
známky „Maestro“, „MasterCard“, “VISA” ani obchodné meno, značku, logo alebo obchodnú známku banky,
ktorá spravuje družstevný platobný účet (nie v inom rozsahu ako to je uvedené v firemných materiáloch a weboch),

•

prezentovať činnosť Klubu NFD ako „predaj platobnej karty, či bankového účtu alebo bankovej služby“, resp. toto
naznačovať alebo vzbudzovať takýto dojem u iných osôb

•

vytvárať vlastné webstránky ako aj pokúšať sa o získanie nových neznámych záujemcov cez internetové blogy
a fóra ako aj sociálne siete (napr. facebook, twiter...), s výnimkou poverených osôb,

•

ponúkať členstvo iným záujemcom formou verejnej nevyžiadanej ponuky (letáky, inzercia, nevyžiadaná pošta,
spam...),

•

poskytovať databázy členov získané zo zdrojov NFD, či na podujatiach NFD tretím stranám za účelom ďalšieho
obchodného kontaktu v inom produkte ako je NFD

4. Za nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2. tohto čl. Stanov klubu alebo porušenie ktoréhokoľvek zákazu
podľa bodu 3 tohto čl. Stanov klubu môže byť Člen vylúčený z Klubu a stráca nárok na refundáciu.
5. Ak člen AC/EC neplní základné pokyny uvedené v časti webstránky členskej zóny (Vzorný družstevník a menežérske
úlohy od “SAMKA”), počas obdobia uvedeného vo VOP, potom jeho členstvo bude zemené na PC.
6. Člen s typom členstva AKTÍVNE ČLENSTVO alebo EXKLUZÍVNE (ďalej len Spolupracujúci člen“) je povinný
poskytovať záujemcom o členstvo v Klube iba pravdivé, neskreslené a úplné informácie bez zavádzania záujemcov
o členstvo. Z tohto dôvodu je nutné aby sa Spolupracujúci člen vzdelával v zmysle vzdelávacieho programu a získal
tak CERTIFIKÁT PREZENTÉRA (ďalej len „Certifikát“). Podmienkou získania Certifikátu je absolvovanie
jedného vstupného seminára + dvojdňový WORKSHOP (je samozrejmosťou, že vlastní balík AC/EC).
7. Získaním Certifikátu sa Spolupracujúci člen stáva Prezentérom. Výlučne Prezentér je oprávnený:
• vykonať priamu registráciu záujemcu za Člena cez Web stránku
• vykonať ukončenie procesu registrácie záujemcu za Člena
8. Člen je povinný dodržiavať Klubovú kultúru a etický kódex Klubu - Stanovy CLUBu NFD. Za nedodržanie tohto
bodu môže byť Člen napomenutý, pri opakovanom porušení Člen môže byť vylúčený.
Článok 6
Dobrovoľná činnosť člena v družstve (klube)
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1.

Spolupráca s Klubom, resp. s družstvom NFD je dobrovoľná činnosť, bez nároku na províziu, ale s nárokom
na podiel na zisku družstva, ktorý vznikol vďaka dobrovoľnej činnosti člena s družstvom. Táto spolupráca, resp.
zisk, ktorý vďaka tejto spolupráci vznikol, družstvo presne eviduje a pravidelne prepočítava do zľavových bodov
raz mesačne.

2.

NFD neposkytuje žiadny bankový alebo finančný servis. Akékoľvek bankové a finančné služby sú poskytované
tretími licencovanými subjektami.

3.

Podpisom prihlášky do NFD a zvolením typu členstva AC/EC člen sa zaväzuje k spolupráci, šírením dobrého mena
družstva NFD:

• člen bude vykonávať rozširovanie členskej základne NFD, na základe firemných materiálov a prezentácií, len
vo vlastnom okruhu známych

• člen bude sám používať družstevný platobný účet, Tržnicu družstva a “skôr či neskôr” NFD PV
• táto dobrovoľná spolupráca zaniká najneskôr zánikom členstva v Klube, za podmienok uvedených vo VOP a Stanovách NFD a CLUBe NFD

• podmienky spolupráce môžu byť spresnené a špecifikované dodatkom k Stanovám, vnútropodnikovou smernicou
NFD zverejnenými na Web stránke v dokumentoch, v časti Vzorný družstevník, menežérsky systém SAMKO
a člen sa zaväzuje s týmito dokumentmi oboznámiť a riadiť sa nimi.
4. Odmeňovanie za činnosť Členov je bez nároku na províziu, ale s nárokom na podiel na zisku, ktorého výpočet je
spresnený vo VOP, v Stanovách NFD a v mesačnom vyúčtovaní člena, ktorý je sprístupnený na Web stránke člena.
Za zdanenie príjmu z podielu na zisku Člena zodpovedá NFD. Tento zisk je informatívne vypočítavaný raz mesačne
do zľavových bodov, s ktorými člen môže naložiť v zmysle VOP pre uplatnenie nadobudnutých zľavových bodov pre
členov družstva NAŠE FINANČNÉ DRUŽSTVO.
Článok 7
Prevod členstva
Člen môže previesť členstvo v Klube so všetkými na to sa vzťahujúcimi právami a výhodami okrem práva
na refundáciu, ktoré už Člen nadobudol, na inú fyzickú osobu, len so súhlasom predstavenstva NFD. Refundáciu
nemožno previesť na iného člena, okrem rodinných príslušníkov v priamom rade.
Článok 8
Refundácia a výhody z členstva
1. Člen má právo na refundáciu svojich nákupov realizovaných cez platobný účet CreditPay za podmienok a v rozsahu
uvedenom v Stanovách a VOP CreditPay a CLUB NFD. Prvú informáciu o refundácii (ďalej len „Vyúčtovanie“)
člen získa po uplynutí 1. mesiaca od prvého obratu, pričom prvé Vyúčtovanie bude obsahovať informácie za prvý
mesiac užívania konta CreditPay. Následne Člen dostáva mesačné Vyúčtovania pri zachovaní uvedenej časovej
postupnosti.
2. Pod pojmom refundácia sa rozumie tento proces: Člen za nákupy vykonané prostredníctvom CREDITPAY získava
BODY Z OBRATU v závislosti od výšky vykonaného obratu. V zmysle platného cenníka poplatkov každý obrat
na “účet k platobnej karte uvedenej v profile klienta” alebo obrat “platba na vlastný účet v inej mene klienta”
vo výške $100 / 90 € = 1 bod alebo každý obrat cez CREDITPAY (konverzia, domáca platba, SEPA platba alebo
zahraničná platba) je $ 200/180 € = 1 bod. Za obraty za splátky NFD PV člen získava BODY Z OBRATU NFD PV
vo výške 180 EUR = 16 bodov. Ak Člen získa 450 bodov z obratu, má právo na nadobudnutie zisku z podielu
v hodnote 332,- EUR na základnom imaní NFD. Nadobudnutím podielu v NFD má právo na podiel na zisku NFD
v súlade s jeho stanovami. Refundácia sa teda dosahuje formou podielov na zisku NFD. Člen môže mesačne získať
maximálne 750 bodov, aj keď jeho obrat by bol väčší. To znamená, že aj výška obratu do refundácie môže byť
maximálne 75.000 $ mesačne, aj keď obrat by bol vyšší.
3. Refundáciu je možné vyberať mesačne na základe pokynu k výberu podielu na zisku NFD cez Web stránku. Výber
môže byť realizovaný, ak nakumulovaná čiastka presiahne 10 $. Výber refundácie sa realizuje pripísaním danej sumy
na CreditPay konto Člena a to do 30 dní od zadania pokynu na výber refundácie Členom.
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4. Vnútorné predpisy NFD obsahujú záväzok NFD prijať každého Člena do NFD a umožniť mu nadobudnúť za Body
z obratu podiel na základnom imaní NFD v nominálnej výške 332 €. Obratové podiely a reinvestované podiely
nadobudnuté zo zisku z obratového podielu, majú rovnaký výnos ako investičný podiel, avšak hodnota vyrovnacieho
podielu je 1 €, viď Stanovy NFD (keďže člen nevložil do družstva peniaze za obratový podiel, potom nemôže získať
vyrovancí podiel v peniazoch viac ako symbolické 1 €).
5. Člen, ktorý získa podiel v NFD za Body z obratu a ich reinvestície rozumie, že v prípade ukončenia jeho členstva
v NFD získa vyrovnací podiel uvedený v čl. 8 bod 4 Stanov klubu) a takto sú chránené aktíva NFD, ktoré vytvárajú
zisk pre členov NFD.
6. Členom sú poskytované aj ďalšie výhody členstva v Klube, a to najmä: Zľavový VOUCHER, možnosť využitia
vzdelávacieho programu, Tržnica družstva, výhodné dovolenkovanie, prípadne iné výhody uvedené na Web stránke.
Článok 9
Zánik členstva
Členstvo zaniká:
•

dohodou,

•

zrušením konta CP, alebo zrušením súhlasu na správu osobných údajov, či odmietnutie prijímania informácií
od NFD

•

prevodom členstva podľa čl. 7 týchto Stanov,

•

vystúpením Člena,

•

vylúčením Člena,

•

smrťou Člena,

•

zánikom Klubu.
Článok 10
Dohoda

1. Ak sa Člen a predstavenstvo NFD dohodnú na skončení členstva v Klube, končí členstvo dohodnutým dňom.
2. Dohoda o skončení členstva musí mať písomnú formu.

Článok 11
Vystúpenie
Člen môže z Klubu vystúpiť na základe písomnej odhlášky. Dňom doručenia odhlášky do sídla Klubu alebo NFD
stráca Člen všetky výhody Člena, najmä stráca nárok na refundáciu.
Článok 12
Vylúčenie
1. Predstavenstvo NFD môže o vylúčení Člena rozhodnúť ak:
• Člen si neplnil svoj záväzok vyplývajúci z VOP CLUBu NFD, (najmä ods. 12 VOP CLUBu) a 6 po sebe idúcich
mesiacov nevykonal obrat cez CP, aj keď člen má vykonávať obraty mesačne.
• Člen bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal voči NFD inému Členovi,
či poskytovateľovi platobných služieb,
• závažným spôsobom, alebo opätovne napriek predchádzajúcemu upozorneniu porušil členské povinnosti stanovené
právnymi predpismi alebo predpismi Klubu,
• ak svojim konaním spôsobí finančnú škodu, alebo poškodzuje dobré meno CLUBu NFD, NFD, poskytovateľovi
platobných služieb, inému členovi klubu, inému zmluvnému partnerovi klubu, alebo ak porušil čl. 5 Stanov klubu.
Pričom člen súhlasí so zrážkou z akejkoľvek platby na svoj účet do momentu dorovnania vyčíslenej finančnej
škody, ktorú svojim konaním spôsobil.
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2.

Návrh na vylúčenie Člena môže byť podaný do jedného roka odo dňa, kedy sa zistil dôvod na jeho vylúčenie a návrh
môže podať Člen, predstavenstvo NFD alebo jeho člen.

3.

V rozhodnutí o vylúčení musí byť uvedený dôvod vylúčenia, ktorý môže byť aj dodatočne doplnený. Rozhodnutie
o vylúčení nadobudne účinnosť 15-tym dňom od preukázateľného odoslania rozhodnutia na emailovú adresu Člena
alebo do jeho schránky vo vnútornej pošte člena v členskej zóne, ktorá je špeciálne zriadená na komunikáciu medzi
členom a NFD.
Článok 13
Smrť člena
Členstvo fyzickej osoby zaniká smrťou. Dedič po zosnulom Členovi - poručiteľovi môže požiadať Klub o prevod
členských práv poručiteľa v Klube do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o vysporiadaní dedičstva
po poručiteľovi, ak je sám Členom. Žiadateľ nadobúda členské práva Člena – poručiteľa dňom schválenia tejto
žiadosti predstavenstvom NFD. K žiadosti musí byť priložené právoplatné rozhodnutie orgánu, ktorý o vysporiadaní
dedičstva rozhodol. V prípade, ak je dedičov viac, môžu sa dohodnúť na tom, ktorý z nich požiada o prevod členských
práva a povinností Člena - poručiteľa. Ak k takejto dohode nedôjde, nemôže byť žiadosti vyhovené.
III. ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 14
Postúpenie pohľadávok
Všetky pohľadávky Člena voči NFD, nemôže Člen postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
NFD (ak ide o pohľadávku voči NFD). Takéto postúpenie by bolo neplatné. Týmto sú chránené záujmy Členov pred
špekulatívnymi transakciami.
Článok 15
Zánik klubu
Klub nemôže zaniknúť bezdôvodne. K zániku klubu môže dôjsť len na základe rozhodnutia predstavenstva NFD,
ktoré tak môže rozhodnúť len v odôvodnenom prípade (ekonomické alebo legislatívne dôvody), ak by iné riešenie
nemohlo spôsobiť odstránenie prekážky ďalšieho pôsobenia Klubu. V prípade, že by hrozil zánik Klubu,
predstavenstvo NFD zabezpečí iné riešenie tak, aby sa zabezpečil hladký chod činnosti Klubu (môže to byť pod
družstvom, alebo aj pod inou právnickou osobou).
Článok 16
Riešenie sporov

1. Strany sa zaväzujú vyriešiť prednostne zmierom všetky a akékoľvek spory alebo nedorozumenia vzniknuté z týchto
Stanov alebo v súvislosti s nimi. V prípade, ak sa nepodarí spory vyriešiť, do tridsiatich (30) dní od ich vzniku, budú
vyriešené spôsobom nižšie uvedeným v tomto Článku Stanov.
2. Strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto Stanov alebo súvisiacich
s členstvom, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov
na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik členstva, či NFD alebo tejto rozhodcovskej doložky, predložia
na rozhodnutie výlučne stálemu rozhodcovskému súdu Európsky Arbitrážny Súd (ďalej len "EAS") so sídlom v Bratislave podľa ustanovení jeho Rokovacieho poriadku a Štatútu. Rozhodcovské konanie bude vedené v slovenskom
jazyku. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu EAS. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné
a vykonateľné a bude vydané v slovenskom jazyku. Strany sa ďalej dohodli, že:
a) konkrétneho rozhodcu menuje predseda EAS a
b) ak sa jedná o obchodno-právny spor, môže EAS rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti.
3. Ustanovením tohto Článku Stanov nie je vylúčená jurisdikcia všeobecných súdov v prípadoch, keď nie je možné
medzi stranami rozhodcovskú doložku dojednať.

Stanovy CLUBu NFD

Strana 6

4. V prípade, ak budú určité spory podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky vyňaté z pôsobnosti rozhodcovského súdu, budú tieto riešené príslušným súdom.
Článok 17
Rada riaditeľov CLUBu NFD
1.

Predstavenstvo NFD súhlasí a akceptuje vznik a voľbu Rady riaditeľov CLUBu NFD (ďalej iba “Rada”), ktorá bude
zvolená pre každú krajinu, ak budú splnené podmienky vzniku Rady.

2.

Rada bude založená a zvolená ak budú naplnené podmienky vzniku Rady:
(a) bude v danej krajine aspoň 5 leadrov,
(b) ak členská základňa členov klubu je viac ako 500 členov v danej krajine,
(c) minimálny počet členov Rady je 5 členov. Rada môže mať neobmedzený počet čestných členov Rady. Čestný
člen Rady je v prípade, že jeho obchod mu tvorí vysoký pasívny príjem a člen už nechce byť aktívny, z dôvodu
odchodu na finančný dôchodok.

3.

Podmienky prijatia za člena Rady:
(a) bezúhonnosť
(b) dosiahnutá úroveň 50% z Priamych bodov, alebo vlastníctvo 1 podielu v NFD, ak sa nedohodne inak
(c) autorizovaný kód prezentéra
(d) do rady bol navrhnutý iným členom rady

4.

Cieľom Rady je:
(a) organizovať činnosť obchodných tímov v rámci školení, porád, dodržiavať a implementovať know-how
(b) zvyšovať obraty klubu
(c) udržiavať firemnú kultúru, úroveň a image NFD
(d) odovzdávať víziu a misiu na ďalšie pokolenia leadrov ako aj smerovanie klubu a hodnoty ako také

5.

Práva a povinnosti Rady a jej členov:
(a) voliť a odvolávať členov Rady a jej predsedu a podpredsedu
(b) v prípade oddôvodneného porušenia stanov rada má právo dať návrh na vylúčenie člena z klubu, alebo člena
Rady
(c) účastniť sa výročných členských schôdzí NFD
(d) účastniť sa na zasadnutiach Rady
(e) prijímať, spracovávať (v zmysle vnútorných predpisov NFD) a predkladať návrhy (vlastné alebo z celej siete)
pre predstavenstvo NFD
(f) riadiť sa pokynmi predstavenstva NFD a vykonávať pokyny predstavenstva NFD
(g) vydávať firemný časopis (elektronický časopis - družstevné noviny)
(h) členstvo v rade je čestná dobrovoľná prestížna funkcia
(i) predseda Rady zvoláva zasadnutie členov Rady minimálne raz mesačne
(j) zasadnutie Rady má obsahovať základné témy ako sú organizovanie seminára, témy seminára, určovanie
školiteľov na seminár, kontrola činnosti v otázkach duplikácie know-how a obratov, témy v newslettri, ako
aj doplnkové témy v oblasti vylepšenia činnosti či webstránky...
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(k) členovia Rady sú leadri aktívnych obchodných temov, ak ich obchod prestane javiť znaky aktívnych tímov,
majú sami rezignovať alebo budú vylúčení z Rady
(l) členovia rady sú povinní udržať obchodné tajomstvo, neprezradiť informácie inej strane bez súhlasu NFD ako
aj nesmú kopírovať myšlienku. Za porušenie tohto bodu je pokuta 1mil.€ a plus ušlý zisk, ktorý určí súd
ak sa na zmluvné strany nedohodnú inak
(m) informovať NFD o činnosti Rady a klubu minimálne raz mesačne zápisnicou z RR
(n) bližšie pokyny sú v predpise Rokovací poriadok a podmienky členstva v RR

6.

Rada môže zaniknúť v prípade, že:
(a) klesne počet členov Rady pod 5 členov
(b) neplní ciele Rady či pokyny NFD
(c) spôsobí svojím konaním škodu NFD, banke, alebo inému zmluvnému partnerovi

7.

Rada je volená na 3 roky.

8.

Rada rozhoduje o preregistrácii člena Clubu nasledovne:
(a) Člen môže stratiť tých obchodných partnerov, ktorí požiadajú vedenie Clubu NFD - Radu riaditeľov Clubu NFD
(ďalej len "Rada") - cez určený email radariaditelov@nfd.sk (pre SR a ČR), radapl@nfd.sk (pre Poľsko )
o preregistráciu k inému sponzorovi, ak on ako sponzor nie je aktívny a po dobu minimálne 6 mesiacov preukázateľne neplní svoje povinnosti sponzora (na základe podkladov o úspešnosti z manažérskeho softvéru
SAMKO / STEFKO), neorganizuje pracovné porady a neodovzdáva informácie o dianí v NFD a o budovaní
obchodného tímu, nepomáha svojim aktívnym obchodným partnerom v otázkach Clubu NFD a neposkytuje
súčinnosť pri spolupráci svojím obchodným partnerom. Rada môže rozhodnúť o preregistrovaní aj nad rámec
vyššie spomínaných podmienok, ak zistí iné závažné skutočnosti, ktoré bránia spolupráci.
K tejto preregistrácii nie je nutný súhlas neaktívneho sponzora.
(b) Takýto presun (preregistrácia) sa môže urobiť iba v preukázateľných odôvodnených prípadoch a to iba jeden
krát.
(c) Náklady na preregistráciu sa pohybujú od 50 EUR do 150 EUR, podľa časovej a technickej náročnosti úkonu.
O výške tohto poplatku rozhodujú zodpovedajúce osoby z kancelárie NFD a táto suma bude účtovaná ako mimoriadny členský poplatok pre NFD, pričom žiadosť bude vybavená až po úhrade tohto mimoriadneho
členského poplatku do 30 dní.
(d) Podaním písomnej žiadosti o preregistráciu člen deklaruje, že akceptuje poplatok za samotnú preregistráciu
uvedený v bode (c).
(e) Ak člen uviedol nepravdivé dôvody preregistrácie, potom taká preregistrácia bude zrušená na náklady člena,
ktorý uviedol zavádzajúce informácie. Ak preregistráciou dôjde k chybe v dátach pri vyúčtovaní, potom družstvo
nenesie zodpovednosť za spôsobené škody.
(f) Ak dôjde k strate sponzora (napr. z dôvodu jeho preregistrácie alebo z dôvodu ukončenia jeho členstva v Clube
NFD), členovia jeho obchodného tímu v priamej línii aj so svojimi obchodnými tímami sú automatický preradení
k sponzorovi o líniu vyššie bez potreby súhlasu Rady a bez poplatkov.
(g) Bez prejednania preregistrácie a bez súhlasu Rady sa môže preregistrovať člen, ktorý nemá svoj obchodný tím
a k preregistrácií je pripojený súhlas jeho sponzora a prezentéra.
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V tomto prípade člen zasiela svoju žiadosť priamo na helpdesk@nfd.sk. Preregistrácia bude vykonaná v súlade
s bodom (c).
(h) Bez potreby prejednania a bez súhlasu Rady je možné preregistrovať člena z technických dôvodov, najmä ak ide
o nápravu chyby (omylu) pri registrácii (napr. zadanie zlého ID sprostredkovateľa...), ak o ňu požiada člen
do 30 dní od registrácie za člena NFD.
(i) Preregistrovaný môže byť iba člen, ktorý žiadosť podal. V prípade, že má obchodný tým, toho sa preregistrácia
netýka a celý tým je automatický preradený k sponzorovi člena, ktorý žiadosť podal a bol na jej základe preregistrovaný.

Článok 18
Aktualizácia stanov
Stanovy môžu byť aktualizované rozhodnutím predstavenstva NFD. Na každú aktualizáciu budú Členovia upozornení
cez členskú zónu na Web stránke určenú pre Členov.
Aktualizované: 31.07.2017

Rokovací poriadok a podmienky spolupráce
Rady riaditeľov Clubu NFD
§1

Rozhodnutím členskej schôdze 2014, bola Rada riaditeľov Clubu NFD (ďalej len Rada) určená ako výkonný
orgán a bola zaradená do organizačnej štruktúry družstva. Rada svoju činnosť vykonáva na pokyn predstavenstva družstva.
Rada nemôže vstupovať do kompetencií predstavenstva, nerozhoduje za predstavenstvo, nemá žiadnu zodpovednosť za rozhodnutie predstavenstva, ale v prvom rade plní pokyny predstavenstva NFD, čo je jej prvoradá úloha
a ak pri plnení pokynov získa spätnú väzbu od členov je povinná informovať o tom predstavenstvo NFD.

Rada má právo vnášať podnety, návrhy, vylepšenia produktov a činnosti družstva, ako aj návrhy zlepšenia
riadenia družstva.
Ak členovia rady chcú prezentovať vlastné návrhy, vylepšenia produktov je nutné ich najskôr odkonzultovať
s príslušným členom predstavenstva, následne svoj návrh profesionálne pripraviť a tak predniesť na rade.
Rada nesmie svojim konaním pôsobiť ako opozícia predstavenstvu či akokoľvek spomaľovať implementáciu
pokynov z predstavenstva.
Rada zasadá spravidla 1x mesačne, minimálne však 1x za 3 mesiace.
Rada na svojom zasadaní vyhodnotí ako boli splnené úlohy v období od predchádzajúceho zasadania, rozhodne o implementácií pokynov predstavenstva do siete a o spôsobe plnenia úloh vydaných predstavenstvom
NFD, stanoví termíny školení a určí školiteľov, prerokuje predložené návrhy a prípadné žiadosti a prijme
uznesenie (ak je uznášaniaschopná).
Predstavenstvo je povinné jednotlivé podnety Rady prerokovať a schválené body uviesť do praxe.
Členovia Rady majú povinnosť najneskôr do 7 pracovných dní od zasadnutia Rady pozvať členov svojich obchodných tímov na pracovnú poradu a odovzdať im všetky potrebné informácie a pokyny aby sa tieto dostali
čo najskôr medzi všetkých členov Clubu NFD.
Členovia Rady sú povinní zúčastňovať sa rokovaní Rady vždy keď je Rada zvolaná. Ak sa člen Rady nemôže
zúčastniť rokovania je povinný o tom informovať zvolávajúceho.
Stanovy CLUBu NFD
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§2
Rokovanie Rady je prístupné všetkým členom Clubu NFD. Rada však môže rozhodnúť o tom, že prerokovanie
niektorého bodu bude uzavreté, tj. prítomní budú okrem členov Rady iba tí, ktorých sa prejednávaný bod priamo dotýka. V zásade je možné toto obmedzenie schváliť iba pri prerokovávaní citlivých osobných záležitostí
alebo pri rokovaní o obchodno-strategických záležitostiach NFD. Predseda NFD, členovia predstavenstva
NFD a členovia kontrolnej komisie NFD majú na rokovanie prístup vždy, pričom členovia predstavenstva
NFD majú právo vyjadrovať sa k jednotlivým bodom rokovania.
§3
Zasadanie Rady zvoláva predseda alebo ním poverený člen Rady aspoň 5 dní pred termínom rokovania.
§4
Rokovanie Rady možno v ojedinelých prípadoch uskutočniť aj cez Skype, prípadne iný podobný komunikačný
prostriedok. Ak sa však jedná o dodržanie minimálnej trojmesačnej lehoty, musia sa členovia Rady zúčastniť
rokovania osobne.
§5
V odôvodnených prípadoch, keď je žiaduce čo najrýchlejšie prejednanie konkrétneho podnetu, môže predseda
z vlastného podnetu alebo na podnet ktoréhokoľvek člena Rady vyhlásiť hlasovanie per rollam (hlasovanie
prostredníctvom e-mailu príp. sms správy).
V takomto prípade zašle predseda návrh uznesenia všetkým členom Rady e-mailom alebo formou sms správy
so žiadosťou o hlasovanie a stanovením lehoty na hlasovanie. Lehota na hlasovanie nesmie byť kratšia ako 48
hodín. Uznesenie je schválenou per rollam v prípade, že s ním vyjadrí súhlas 4/5 väčšina Rady.
§6
Podklady na rokovanie Rady rozosiela zvolávajúci spolu s pozvánkou, z dôvodu aby sa členovia Rady k ním
vyjadrili a odoslali to zvolávajúcemu, aby on to mohol včas dodať predstavenstvu k záverečnému sformulovaniu pokynov.
Po tom ako uplynie čas (t.j. čas do začatia porady Rady) na vyjadrenie sa (písomné - emailom, telefonické,
alebo i osobné prejednanie) k predkladaným návrhom členovia Rady nemôžu už vstupovať v priebehu rokovania Rady a navrhovať nové zmeny k predkladaným bodom a pokynom NFD.
Predstavenstvo si naštuduje nové podnety a návrhy, ktoré boli dodané najneskôr 5 dní pred konaním predstavenstva (predstavenstvo zasadá vždy prvý pracovný pondelok v mesiaci) z čoho predstavenstvo pripraví
pokyny pre radu a na rokovanie Rady, kde všetko bude podrobne odprezentované a stanoví sa strategický
marketingový plán.
Každý člen Rady môže poslať podnet na prejednanie vrátane úplných podkladov aj samostatne, ak jeho podnet
bol predtým prejednaný s kompetentnou osobou z predstavenstva alebo s osobou poverenou predstavenstvom
v danej problematike vystupovať, v termíne nie kratšom ako 5 dní pred konaním predstavenstva. Podnety
zaslané pre členov predstavenstva na prerokovanie v termíne 4 dni a menej budú prerokované predstavenstvom a predložené až na nasledujúcom zasadaní predstavenstva. Do oficiálneho programu porady rokovania
Rady sa potom dostanú len body, ktoré predstavenstvo prerokovalo a schválilo.
Pri predkladaní pokynov predstavenstva na porade Rady, už nie je možné vystúpiť s protinávrhom iba s návrhom ako pokyn implementovať do siete. Ak sa však pokyn javí ako nerealizovateľný je možné popri výkone
implementácie pokynu poveriť jedného člena rady aby pripravil iný lepší návrh na konanie predstavenstva
a predložil tak predstavenstvu vylepšenie, ale nemôže to mať vplyv na už vydaný pokyn do doby, kým
sa neprijme iný pozmeňujúci návrh.
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§7
Rada je uznášaniaschopná za prítomnosti nadpolovičného počtu svojich členov. Ak nebude Rada trikrát
po sebe uznášaniaschopná, členovia Rady rozhodnú o vylúčení členov rady, ktorí si neplnia povinnosti
zúčastňovať sa rokovania Rady a to pri aktuálnom počte členov Rady na tretej porade.
§8
Rokovanie Rady riadi predseda Rady. Ak je predseda neprítomný, rokovanie riadi podpredseda alebo člen
Rady poverený predsedom. Rokovanie riadi vecne a dbá na to, aby rokovanie prebiehalo racionálne a bez
zbytočných prieťahov.
§9
Na začiatku rokovania predsedajúci určí zapisovateľa a overovateľa zápisnice. Potom si Rada spresní program rokovania, najmä rozhodne, či bude prerokovávať body dodatočne predložené niektorým z prítomných
členov Rady.
§ 10
Ku každému bodu otvorí predsedajúci diskusiu. Po jej uzavretí podá návrh na uznesenie. Ak je tento bod zaradený do programu na základe návrhu člena Rady, dáva návrh uznesenia predkladateľ. Ktokoľvek z členov
Rady môže podať upresňujúci návrh alebo protinávrh. V takom prípade sa najskôr hlasuje o protinávrhoch
v takom poradí, že najprv sa hlasuje o poslednom protinávrhu. Ak nie je tento schválený, hlasuje sa o predchádzajúcom návrhu.
§ 11
Ak je na program rokovania zaradená žiadosť o preregistráciu, sťažnosť na iného člena Clubu prípadne iné
podanie personálneho charakteru, vždy pred prerokovaním si Rada vyžiada vyjadrenie všetkých dotknutých
osôb.
Ak je Rade riaditeľov doručená žiadosť o preregistráciu, určený člen Rady:
• vyžiada vyjadrenie všetkých dotknutých osôb (žiadateľ, sponzor, nadsponzor / prezentér) a doloženie
emailovej alebo telefonickej komunikácie, SMS ...
• preverí podklady o úspešnosti a organizovanie pracovných porád a obchodných štartov v SAMKOvi,
• spracuje informačnú správu o zisteniach aj s návrhom na (ne)schválenie preregistrácie aj s odôvodnením návrhu a zašle ju minimálne 5 dní pred zasadaním Rady všetkým členom Rady na oboznámenie
sa.
Členovia Rady na zasadaní posúdia návrh na preregistráciu, prípadne podajú voči nemu námietky a po ich
posúdení predsedajúci dá o návrhu hlasovať.
V prípade rozhodovania o preregistrácií sa hlasovania nezúčastní člen Rady, ktorého sa preregistrácia priamo
dotýka (preregistrácia z alebo do jeho obchodného tímu).
Preregistrovať možno člena, ak za jeho preregistráciu hlasovala nadpolovičná väčšina členov Rady prítomných na zasadaní Rady.
§ 12
Hlasovanie k jednotlivým prejednávaným bodom prebieha tak, že predsedajúci formuluje otázky v poradí:
Kto je za?
Kto je proti?
Kto sa zdržal?
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V prípade rozhodovania o preregistrácií sa hlasovania nezúčastní člen Rady, ktorého sa preregistrácia priamo dotýka
(preregistrácia z alebo do jeho obchodného tímu).

§ 13
Uznesenie je schválené, ak pre neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady.
§ 14
Z každého rokovania sa vyhotovuje zápisnica. V ňom sa uvádza dátum a miesto rokovania, prítomní
a neprítomní členovia Rady a hostia, ktorí sú pozvaní v súvislosti s prerokovaním niektorého bodu programu.
Ostatní prítomní hostia sa do zápisnice neuvádzajú. Ďalej sa v zápise ku každému bodu stručne uvedie jeho
obsah a všetky návrhy uznesení, o ktorých sa hlasovalo, vrátane výsledkov hlasovania. Schválené uznesenia
sú v zápise označená poradovým číslom v danom roku (napr. 1/2013 označuje prvé schválené uznesenie
v r.2013).
§ 15
Koncept zápisnice zasiela zapisovateľ najneskôr do 5 dní overovateľovi, ktorý bezodkladne vykoná kontrolu
správnosti. Prípadné nedostatky zápisu prerokuje priamo so zapisovateľom. Potom, čo zápisnicu overí, zašle
ho všetkým členom Rady (radariaditelov@nfd.sk).
Predseda Rady alebo ním poverený člen Rady zašle overený zápis na register@nfd.sk a ak sú predmetom
schválených uznesení aj zmeny v databáze členov, zašle zápis aj na helpdesk@nfd.sk so žiadosťou o vykonanie
schválených zmien. Rovnako tento dokument zašle aj na emailové adresy predstavenstvo@nfd.sk, kk@nfd.sk.
§ 16
Pokiaľ Rada na svojom rokovaní nevyhovela akejkoľvek žiadosti alebo návrhu člena Clubu NFD, predseda
alebo ním poverený člen Rady po doručení overeného zápisu o tom bezodkladne informuje žiadateľa (navrhovateľa) písomnou formou, s odôvodnením rozhodnutia.
§ 17
Pre rokovania Rady cez Skype primerane platia rovnaké pravidlá ako pre rokovania osobné.
§ 18
Ak je uznesenie schválené, predseda Rady alebo ním poverený člen Rady zašle písomnú informáciu všetkým
členom Rady (radariaditelov@nfd.sk), na register@nfd.sk popr. na helpdesk@nfd.sk. Uznesenie per rollam
aj s odôvodnením sa poznamenáva do zápisnice z nasledujúceho zasadnutia Rady. Rovnako tento dokument
zašle aj na emailové adresy predstavenstvo@nfd.sk, kk@nfd.sk.
§ 19
Členstvo v Rade je dobrovoľná, čestná, ale dôležitá funkcia, ktorá pomáha budovať členskú základňu družstva
a člen tým získava právo navrhovať a vylepšovať činnosť a produkty družstva, pričom tým pomáha tvoriť svoj
vlastný tím a tiež celé družstvo. Výkon je vykonávaný bezodplatne, na vlastné náklady, ak sa nedohodne inak.
Predstavenstvo môže na základe vyúčtovania priebežne dosahovaného zisku vyplatiť do rady max. 5%
z priebežne dosiahnutého zisku, čo bude odrátané zo zisku „brutto“.
Zisk môže byť rozdelený rovným dielom každému členovi, ktorý sa zúčastňuje porád Rady, ak predsedníctvo
Rady nestanoví iný kľúč, dodatkom k tomuto vnútornému predpisu.
Členstvo v Rade môže byť odobraté ak člen:

Stanovy CLUBu NFD

Strana 12

- sa nezúčastní troch po sebe idúcich rokovaní Rady resp. v priebehu 12 mesiacov vynechá 6 krát rokovania
Rady.
- porušuje podmienky členstva v družstve (porušuje Stanovy Clubu NFD, VOP, Desatoro, Etický kódex)
- neplní si informačnú povinnosť a neodovzdáva informácie získané na rokovaní Rady do siete,
- porušuje podmienky rokovania Rady stanovené v tomto rokovacom poriadku,
- nezúčastňuje sa vzdelávacieho procesu Univerzity NFD,
- neplní pokyny predstavenstva a porušuje odporúčaný know-how.
Rada môže odňať členstvo v Rade aj takým členom Rady, ktorí sú pasívni resp. neplnia pridelené úlohy,
negatívne vstupujú do pokynov riadenia, odmietajú vykonávať pokyny riadenia, svojím konaním spôsobili
škodu družstvu či inému členovi, poprípade ak ide o iný závažný dôvod, na ktorom sa zhodnú iní členovia Rady
v tajnom hlasovaní.
O odobratí členstva rozhoduje Rada na základe návrhu člena Rady, člena predstavenstva alebo člena
kontrolnej komisie na svojom zasadaní tajným hlasovaním.
Pre odobratie členstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov Rady prítomných na rokovaní Rady.
Ak bolo členovi Rady odobraté členstvo v Rade, na jeho miesto sa neprijme iný člen Clubu NFD.
Ak člen Rady ukončí členstvo v Rade na základe vlastného rozhodnutia, môže namiesto neho byť za člena Rady
navrhnutý iný člen Clubu NFD.
Martin Cigánek - predseda predstavenstva NFD

Tento rokovací poriadok bol schválený Radou Clubu NFD na pojednávaní dňa 15.2.2014.
Vyhotovil: RNDr. Miroslav Rokos a Ing. Milan Semko
Aktualizácia tohto dokumentu prebehla dňa 1.7.2014, 1.12.2014, 7.12.2015, 16.06.2017, 31.7.2017.
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