
Jednota, spotřební družstvo Hlinsko, Tylovo náměstí  272, 539 29 Hlinsko 
tel.469 326 211        e- mail: jednota.sekretariat@centrum.cz 
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 113 531/0100, IČ: 00032131                                               
Družstvo je zaspáno v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Dr XVIII, vložka 350  
 

Žádost o přijetí za člena družstva 
Já, níže podepsaný prohlašuji, že mám zájem stát se členem družstva Jednoty, spotřebního  družstva 

Hlinsko v Čechách a splňuji podmínky pro vznik členství. Skládám zápisné v výši 50,-- Kč a základní 

členský vklad  ve výši 1.000,-- Kč . Usnesením  shromáždění delegátů SD Hlinsko ze dne 14.6.2000 bod 

1h) a usnesením shromáždění delegátů ze dne 5.6.2018 bylo rozhodnuto o vyplácení podílu na zisku 

dle schválených zásad. V případě nevyzvednutí podílu na zisku v souladu se schválenými Zásadami se 

se vypočtený podíl připisuje členům jako další členský vklad. V souladu s platnými stanovami musí být 

na další  členský vklad sjednána samostatná smlouva, která je součástí této žádosti. 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození :  ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Trvalé bydliště:      ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail:                     ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonní číslo:      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Já, níže podepsaný současně vlastnoručně podepisuji  tuto 

Smlouvu o složení dalšího členského vkladu 

Uzavřenou podle ustanovení § 572 zákona č.90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a 
družstev mezi  
Členem družstva ( výše uvedeným) 
a 
Jednotou, spotřebním družstvem Hlinsko v Čechách, IČ00032131 
se sídlem Tylovo náměstí č.272, 539 29 Hlinsko 
Zastoupenou: panem Ing. Ladislavem Kavalírem, předsedou představenstva 
                          panem Tomášem Řezníčkem, místopředsedou představenstva 

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr. XVIII., doložka 

350 takto: 

1. Člen družstva složil při vstupu do družstva podle  části III. Článek 3, bod 4 stanov družstva základní 

členský vklad ve výši 1.000,-- Kč. Další členský vklad vzniká připsáním podílu na zisku v souladu se 

schválenými Zásadami vyplácení podílů na zisku, spotřebním družstvem Hlinsko 

Podle platné právní úpravy a stanov družstva sjednávají družstvo a člen touto písemnou formou tyto 

podmínky: 

- další členský vklad  se vkládá v penězích nebo vzniká připsáním podílu na zisku schváleným  
  shromážděním delegátů   
- člen za trvání  členství  nemůže vypovědět další členský vklad 
- základní členský vklad a další členský vklad nelze úročit 
- za trvání členství v družstvu nelze další členský vklad nebo jeho část vracet 
- při zániku členství má člen nárok na vypořádací podíl 



   -  vypořádací podíl se vyplácí podle Čl. 14  Vypořádání majetkových vztahů při zániku členství   dle   
      platných  stanov  
 
2. Tato smlouva o složení dalšího členského vkladu je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle   
    smluvních stran, platnosti a účinnosti nabývá dnem přijetí žadatele za člena družstva. 
 
 
 
 
V Hlinsku dne    …………………………………………..                           V ………………………….. dne ………………. 
 
 
 
…………………………………………….                                                     ------------------------------------------------- 
předseda představenstva                                                             člen družstva (žadatel) 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
místopředseda představenstva 


