
 

 

     

      

                          

P Ř I H L Á Š K A 

 
 

do Peněžního domu, spořitelního družstva (dále jen "PD") se sídlem v Uherském Hradišti, ulice 

Havlíčkova 1221, zapsaného v obchodním rejstříku (dále jen "OR") vedeném u Krajského soudu v Brně 

oddíl Dr., vložka 2728, IČ: 645 08 889. 
Obchodní firma: 

 
Sídlo: Identifikační číslo (IČ): 

  
Statutární orgán:  jméno a příjmení, titl.: Funkce: Rodné číslo: 

     

     

Já, níže podepsaný(á): 

Příjmení: Jméno: Titl: 
 
Trvalé bydliště: Rodné číslo: 
 
Číslo OP: Platnost do: Vydal: 
 
Tel.: E-mail:  
 

jako oprávněný(á) jednat za výše uvedenou obchodní firmu, prohlašuji, že jsem řádně seznámen(a) se 
všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím, zejména se Stanovami PD, Obchodními podmínkami, 
právy a povinnostmi vyplývajícími z členství a podmínkami pojištění vkladů a zavazuji se tyto povinnosti 
plně dodržovat. 

Současně podpisem této přihlášky stvrzuji, že jsem byl(a) výslovně seznámen(a) s bližšími podmínkami 
pro úročení vkladu, a byla mi vysvětlena povaha základního a dalšího členského vkladu a problematika 
případného zániku členství spojená s právem na vypořádací podíl, tak jak je uvedeno na druhé straně této 
přihlášky. 

Podpisem této přihlášky za člena vyjadřuji svůj výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním, 
vedením a uchováním údajů o společnosti v databázi PD, a to v rozsahu nezbytně nutném pro účely 
statistiky, evidence a správy závazků a pohledávek PD. Tento souhlas poskytuji na období členství v 
družstvu a po dobu nezbytnou pro plnění povinností a ochraně důležitých zájmů PD, stanovených 
zákonem č. 87/1995 Sb., o úvěrních a spořitelních družstvech v platném znění a po dobu archivace dle 
platných právních norem. 

V Uherském Hradišti dne: _________________________ 
 podpis člena 

 
Potvrzuji, že jsem ověřil(a) náležitosti této přihlášky, obchodní firmu dle platného výpisu z OR a 
totožnost člena statutárního orgánu dle občanského průkazu (pasu) a tato přihláška byla přede mnou 
vlastnoručně podepsána.  
 
V Uherském Hradišti dne: __________________________ 

 podpis přijímatele PD 

Potvrzení o zaplacení členského vkladu: 

 

Základní členský vklad ve výši: =1.000,- = Kč uhrazen dne: __________________________ 

 podpis pracovníka PD 

 

Představenstvo nebo jím pověřená osoba schvaluje přijetí tohoto člena do PD. 

 __________________________ 

podpis oprávněné osoby – PD 

Zprostředkovatel 

…...…………………………………………………………………………………………………………. 
Příjmení, jméno, titul: rč: podpis zprostředkovatele 

ID /  



 

 

 

 

Klient byl upozorněn na podmínky úročení vkladů dle zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních 

družstvech.  

Ustanovením §3 odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., je stanoveno že „Souhrn zůstatků vkladů člena 

spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného 

základního členského  vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.“  

Družstevní záložny jsou oprávněny úročit vklady svým členům maximálně do výše desetinásobku 

souhrnu splaceného základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. Toto opatření je účinné od 

1. 7. 2015. Pokud vklad některého člena přesáhne desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního 

členského vkladu a dalšího členského vkladu, nemůže být vklad, v části o kterou přesáhne desetinásobek 

souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu úročen. 

Toto pravidlo znamená, že vklady nad desetinásobek souhrnu členských vkladů daného člena budou 

obecně umožněny, avšak nebudou úročeny. 

Členský vklad nespadá do zákonného systému pojištění vkladů a členský vklad není úročen. Za 

členský vklad tedy nenáleží, v případě platební neschopnosti družstevní záložny, náhrada z Garančního 

systému finančního trhu, protože se v tomto případě jedná o investici do kapitálu Peněžního domu, 

spořitelního družstva. 

Při zániku členství členovi dle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a Stanov 

družstva náleží za členské vklady vypořádací podíl, jehož výše je určena dle zákona č. 87/1995 Sb., o 

spořitelních a úvěrních družstvech a Stanov.  

Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období, v 

němž členství člena zaniklo. Družstevní záložna odloží výplatu vypořádacího podílu, anebo jeho části, 

pokud by výplata mohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího obezřetnostní požadavky, zejména s přihlédnutím ke skutečnostem podle čl. 10 odst. 3 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, a to na dobu, než pominou důvody, pro které 

byla výplata odložena. 

Řádná účetní závěrka družstevní záložny musí být předložena členské schůzi ke schválení do 6 měsíců od 

posledního dne účetního období. 

 


