
Vážení členové, 
 

společně s pozvánkou na řádnou členskou schůzi konanou dne 26. června 2017 si Vám dovolujeme připomenout jedno 
důležité ustanovení novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen zákon), které se přímo 
dotýkají Vás, členů družstevní záložny.  

Zákon nově stanoví, že základní členský vklad člena družstevní záložny činí alespoň 1 000 Kč. V souvislosti s tímto 
ustanovením došlo s účinností od 1. 7. 2015 ke změně stanov Peněžního domu, ve kterých je stanoven základní členský 
vklad ve výši 1 000 Kč, a členové mají k dispozici přechodné období do 31. 12. 2017 na to, aby výši svého základního 
členského vkladu uvedli do souladu se zákonem a stanovami. Člen, jehož základní členský vklad je nižší než 
1 000 Kč, je povinen uvést výši svého základního členského vkladu do souladu ve lhůtě do 31. 12. 2017. Není-li 
tato povinnost splněna, členství takového člena v Peněžním domě zaniká ke dni 1. 1. 2018 a související vklady a 
úvěry budou vypořádány do 31. 12. 2020. Do doby vypořádání nelze vklady zvyšovat s výjimkou připisovaných úroků 
a úvěry zvyšovat nad rámec původních smluvních podmínek. 

Na základě výše uvedených informací je tedy potřeba, aby všichni členové, kteří mají základní členský vklad ve výši 
100 Kč (výše základního členského vkladu stanovená v souladu s dřívější právní úpravou) doplatili částku 900 Kč, a 
hodnota jejich základního členského vkladu tak dosahovala požadované výše 1 000 Kč. 

Svůj základní členský vklad můžete dát do souladu uhrazením částky 900 Kč několika možnými způsoby, a to: 

1. Uhrazením částky 900 Kč v hotovosti na pokladně v sídle Peněžního domu, spořitelního družstva na adrese: 
Uherské Hradiště, Havlíčkova 1221, 

2. Zasláním částky 900 Kč převodním příkazem na účet číslo 1970000938/2200, jako variabilní symbol uveďte: 
fyzické osoby rodné číslo, právnické osoby IČO, 

3. Vyplněním a podepsáním níže uvedené žádosti o doplacení výše základního členského vkladu o 900 Kč 
z Vašeho účtu u Peněžního domu a doručením vyplněné žádosti zpět do Peněžního domu – buď osobně v sídle 
Peněžního domu, poštou na adresu Peněžní dům, spořitelní družstvo, Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské 
Hradiště nebo elektronicky na adresu info@peneznidum.cz.  

Jakmile bude hodnota Vašeho základního členského vkladu ve výši 1000 Kč (nejpozději do 31. 12. 2017), tak jsou 
splněny všechny zákonné podmínky a nadále můžete využívat služeb Peněžního domu jako doposud. 

Nebude-li Váš základní členský vklad dosahovat hodnoty 1 000 Kč nejpozději do konce roku 2017, tak dnem 1. 1. 2018 
Vaše členství v Peněžním domě ze zákona zanikne a nebudete mít možnost nadále využívat služeb Peněžního domu. 

Znamená to, že pokud máte u Peněžního domu uložené finanční prostředky, které jsou Vám úročeny, tak 
v případě zániku členství, nebudou Vaše vklady od 1. 1. 2018 úročeny. Z důvodu zániku členství již nebudete mít 
členský vklad, ale jen nárok na vypořádací podíl z ukončeného členství. Nesplníte tedy podmínku zákonného pravidla 
úročení vkladů „1:10“, kdy lze úročit pouze vklady do výše rovnající se maximálně desetinásobku členského vkladu.  

U poskytnutých úvěrů, v případě zániku členství, bude úvěr po datu 1. 1. 2018 zesplatněn a bude nutno zůstatek 
úvěru jednorázově doplatit. Nebude-li Váš zesplatněný úvěr splacen, bude úhrada dluhu vymáhána právní cestou.  

V případě jakýchkoli dotazů, zájmu o podrobnější informace k Vašim produktům u Peněžního domu či podmínek 
novely zákona, prosím, kontaktujte pracovníky Peněžního domu, a to buď osobně v sídle Peněžního domu, případně 
mailem na adrese info@peneznidum.cz či na telefonních číslech 800 888 232, 575 753 053 nebo 776 681 233. 

 

 

V Uherském Hradišti 2. června 2017 
Ing. Andrea Riedlová 

předsedkyně představenstva 

 ______________________________________________________________________________________________  

Žádost o doplacení výše základního členského vkladu do výše stanovené zákonem 
Jako člen/ka Peněžního domu, spořitelního družstva, IČ: 645 08 889, žádám o vložení částky =900,00 Kč na účet 
mého členského vkladu u Peněžního domu, spořitelního družstva, IČ: 645 08 889, z důvodu doplacení hodnoty 
základního členského vkladu na částku 1 000 Kč, tedy na částku stanovenou zákonem a stanovami Peněžního domu.  

Prostředky určené k narovnání výše základního členského vkladu jsou k dispozici na mém účtu číslo: 
…………………………/2200 vedeném Peněžním domem, spořitelním družstvem.  

Tímto dávám Peněžnímu domu, spořitelnímu družstvu, IČ: 645 08 889 souhlas s provedením inkasa z výše 
uvedeného účtu za účelem doplacení základního členského vkladu.  
Jméno a příjmení / Název společnosti: ________________________________________________________________  

Adresa:  ________________________________________________________________________________________  

Tel.:  __________________________  Podpis člena:  ____________________________________________________  


