
Žádost o přijetí za člena družstva
Já, níže podepsaný prohlašuji, že mám zájem stát se členem družstva KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí a 
splňuji podmínky pro vznik členství. Skládám celkový členský vklad 1.500,- Kč (slovy: jedentisícpětsetkorunčeských), 
který se skládá ze základního členského vkladu ve výši 500,- Kč a dalšího členského vkladu ve výši 1.000,- Kč podle níže 
uvedené smlouvy o složení dalšího členského vkladu, která je součástí této žádosti.

Smlouvu o složení dalšího členského vkladu 

Příjmení:

Jsem zaměstnancem družstva: ANO NE

E-mail:

Telefonní číslo:PSČ:

Jméno:

den měsíc rok

ulice (část obce)

obec

Titul:

Trvalé 
bydliště:

Datum 
narození:

č. domu

Já, níže podepsaný současně vlastnoručně podepisuji tuto

uzavřenou podle ustanovení § 572 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech mezi 
Členem družstva (výše uvedeným)
a
družstvem KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, IČ: 00032212
se sídlem Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí
zastoupeno:  Ing. Janem Švábem, předsedou představenstva
  Ing. Miloslavem Hlavsou, místopředsedou představenstva
družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr. XVIII., vložka 352, takto:

V Ústí nad Orlicí dne ….....................................                    V ..................................... dne …............................

   

….............................................                                           …...............................................
Ing. Jan Šváb                                                                             člen družstva (žadatel)
předseda představenstva

   

….............................................
Ing. Miloslav Hlavsa
místopředseda představenstva

1. Člen družstva složil při vstupu do družstva podle Části II, článek 3, bod  6) stanov družstva  další členský vklad ve výši 
1.000,- Kč, a to spolu se základním členským vkladem 500,- Kč, jak je uvedeno výše.
Podle platné právní úpravy a stanov družstva sjednávají družstvo a člen touto písemnou smlouvou tyto podmínky:

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.

-
-

-
-
-

základní členský vklad a další členský vklad se skládají v penězích
při nepřijetí žadatele za člena družstva se vrací další členský vklad a základní členský vklad žadateli zpět 
podle stanov družstva, tak jak byl celkový členský vklad žadatelem splacen
za trvání členství člena v družstvu nelze další členský vklad nebo jeho část vracet
další členský vklad se nezhodnocuje a nelze ho úročit
při zániku členství člena za trvání družstva se členovi vrací spolu se základním členským vkladem 500,- Kč 
i další členský vklad ve výši 1.000,- Kč, tak jak byl celkový členský vklad členem splacen při vzniku členství 
v družstvu

2.

verze 2022

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, 
tel.: 465 553 407, e-mail: clen@konzumuo.cz, www.konzumuo.cz 
Bankovní spojení: KB a. s., č. účtu: 113-611/0100, IČO: 00032212
Družstvo je zapsáno v OR u KS v Hradci Králové, oddíl Dr. XVIII., vložka 352
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