
Člen družstva:  ________________________________________________________________  
 (jméno, příjmení) 

 

Datum narození:  _________________________  Číslo OP:  _________________________  

 

 

Trvale bytem:  ________________________________________________________________  
 (adresa trvalého bydliště) 

dále jen Člen družstva 

a 

 

Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, 

PSČ 568 02, identifikační číslo 00032191, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl DrXVIII, vložka 378, zastoupené vždy jednou ze samostatně jednajících 

pověřených osob na základě plné moci:   

Zdeňka Sokolová, nar. 9.4.1951, bytem Šalamounova 11, 568 02 Svitavy 

Jitka Ivánková, nar. 27.11.1965, bytem Polní 420, 569 02 Březová nad Svitavou 

Marek Schönbauer, nar. 20.2.1974, bytem U Naděje 499, 370 06 Srubec 

dále jen Družstvo  

uzavírají tuto 

dohodu o ukončení členství v družstvu 

I. 

Člen družstva prohlašuje, že je vlastníkem družstevního podílu v  družstvu s  obchodní firmou 

Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 56802, 

identifikační číslo 00032191, zapsaném do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl DrXVIII, vložka 378, a nositelem s  ním souvisejících veškerých práv a povinností 

spojených s  členstvím v  tomto družstvu s tím, že řádně splatil základní členský vklad v celkové výši 

2.500,- Kč, slovy: dvatisícepětsetkorunčeských. 

II. 

Člen družstva touto dohodou ukončuje členství v  družstvu s  obchodní firmou Jednota, 

spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 56802, 

identifikační číslo 00032191, zapsaném do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v  Hradci 

Králové, oddíl DrXVIII, vložka 378, a s  ním související veškerá práva a povinnosti spojená s členstvím 

v tomto družstvu. 

Družstvo zaplatí Členu družstva dohodnutou částku 6 000,- Kč, slovy: šesttisíckorunčeských za 

vypořádací podíl jeho členského vkladu a časově omezený finanční bonus. Vyplacená částka bude 

snížena o srážkovou daň ve výši 15% z částky, která nebyla zaplacena členem při upsání členského podílu 

a Družstvo daň odvede příslušnému finančnímu úřadu. Čistá částka po zdanění určená k výplatě tedy činí 

5 205,- Kč, slovy: pěttisícdvěstěpětkorunčeských 

III. 

Dohodnutá částka bude družstvem zaplacena podle požadavku Člena družstva následovně: 

 

 bezhotovostně na účet   ______________________________________________  
 (nejpozději do 10-ti dnů po podpisu dohody) (číslo účtu a kód banky) 

 

 
 poštovní poukázkou  ______________________________________________  

 (nejpozději do 10-ti dnů po podpisu dohody) (adresa pro doručení) 

 

 

 v hotovosti na centrále Družstva na adrese Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 56802 
 (okamžitě po podpisu dohody) 



Družstvo a Člen družstva prohlašují, že zaplacením výše uvedené částky jsou jejich 

vzájemná práva a povinnosti, vzniklé z titulu členství Člena v Družstvu, zcela vyrovnány. 

IV. 

Dohoda je platná a účinná po jejím podpisu Družstvem i Členem družstva a schválení 

představenstvem Družstva. 

Podpis Člena družstva musí být úředně ověřen nebo musí Člen družstva podepsat dohodu 

na centrále Družstva na adrese Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 56802 před zaměstnancem 

Družstva k tomu pověřeným. 

Družstvo i Člen družstva prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich pravé, svobodné, 

vážné a srozumitelné vůle, což svým podpisem stvrzují. 

 

 

 

Ve Svitavách dne  ___________________  V(e)_  _______________  dne  ________  

 

 

 

 

 
 _________________________________________   _________________________________________  
 Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách podpis Člena družstva 

 podpis pověřené osoby  

 

 

Prohlašuji, že tato dohoda byla podepsána výše uvedeným Členem družstva přede mnou na centrále 

družstva ve Svitavách. 

 

 

 
 _________________________________________   _________________________________________  
 Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách podpis pověřené osoby 

 jméno pověřené osoby  

 

 

 

Schváleno v představenstvu družstva na jeho  _______  schůzi dne  _________________  

 

 

 

 
 _________________________________________   _________________________________________  
 podpis člena představenstva podpis člena představenstva 
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