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ČS ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO

Smlouva o převzetí povinnosti
k úhradě dalšího členského vkladu

Československé úvěrní družstvo

VS 2017 002 BO V01

Československé úvěrní družstvo se sídlem v Hradci Králové, Gočárova třída 312/52, PSČ 500 02, IČ 649 46 851, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Dr 1358 (dále jen „Družstvo“) a člen Družstva (dále
jen „Člen“)
Fyzická osoba:

FO občan

Právnická osoba:

PO

FO podnikatel

RČ: *

muž

žena

muž

žena

IČ:

Jméno a příjmení / Obchodní název:
Adresa trvalého pobytu/Sídlo:
Ověřeno podle (typ a číslo dokladu,
vydaný kým/kde):
Místo narození (u cizinců uvést i stát):
V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY ZASTOUPENÝ
Jméno a příjmení:

RČ: *

Adresa trvalého pobytu/Sídlo:
Ověřeno podle (typ a číslo dokladu,
vydaný kým/kde):
Místo narození (u cizinců uvést i stát):
*) Osoby bez přiděleného rodného čísla uvedou datum narození

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu uzavřenou dle
§ 572 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „Smlouva“).
I. Předmět smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá za účelem převzetí povinnosti Člena k úhradě dalšího členského vkladu do základního kapitálu
Družstva.
2. Předmětem této smlouvy je převzetí povinnosti Člena Družstva k dalšímu členskému vkladu ve výši a v termínech
uvedených ve smlouvě.
II. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Člen přebírá touto smlouvou povinnost k úhradě dalšího členského vkladu ve výši _________________________________
(slovy _____________________________________________________________________________________________________
2. Člen se zavazuje uhradit částku ve výši sjednané v předchozím bodě na klientské konto č. _______________________ /2030 ,
s uvedením zprávy pro příjemce „DČV – _______________________________________ ”, a to nejpozději do 31. 12. 2017.
3. Družstvo přijímá výše uvedenou částku s tím, že bude použita výhradně k navýšení dalšího členského vkladu člena na
základním kapitálu Družstva.

1.
2.
3.
4.

III. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je platná dnem podpisu poslední smluvní stranou. Účinnost smlouvy nastane dnem jejího schválení
Družstvem v souladu s platnými Stanovami.
Na navýšení dalších členských vkladů budou Členovi Družstva započteny jen skutečně uhrazené částky.
Dalším členským vkladem se Člen Družstva podílí na základním kapitálu Družstva nad rámec splaceného základního
členského vkladu.
Členské vklady představují formu investice a jejich hodnota se může v čase měnit v závislosti na dosaženém výsledku
hospodaření Družstva, výši základního kapitálu a vyplacených podílech na zisku.
strana 1 z 2

Československé úvěrní družstvo
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 1358, IČO 649 46 851, DIČ CZ64946851
Sídlo společnosti: Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové / Úvěry +420 731 643 899 / Depozita +420 498 777 700 / Email: ﬁnance@csud.eu

5. Člen bere na vědomí, že ze zákona je od 1.7.2015 úročení termínovaných vkladů a dalších depozitních produktů závislé na
výši vložených členských vkladů. Souhrn zůstatků vkladů Člena družstevní záložny spojených s úrokem nebo obdobnou
výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího
členského vkladu. U vkladů vložených do Družstva před 1.7.2015 je nutné navýšit členské vklady tak, aby souhrn základního
členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu dosahoval minimálně 10 % hodnoty vkladu, maximálně však
21.000 Kč.
6. V případě, že bude další členský vklad uhrazen v jiné měně než v českých korunách, zejm. v eurech, bude k přepočtu použit
fixní kurz stanovený Družstvem. V této souvislosti může dojít s ohledem na možné výkyvy kurzu k tomu, že poměrná část
termínovaných vkladů a dalších depozitních produktů nebude úročena.
7. Základní členský vklad a další členské vklady nejsou ze zákona pojištěny a rovněž nepodléhají úročení.
8. V případě, že Člen nebo osoba s ním propojená (např. osoba blízká podle § 22 občanského zákoníku, nebo osoba majetkově
propojená ve smyslu § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích) současně čerpá úvěr od Družstva, nesmí
prostředky z úvěru od Družstva použít přímo ani nepřímo na úhradu dalšího členského vkladu.
9. Člen prohlašuje, že finanční prostředky použité na úhradu dalšího členského vkladu pochází ze zákonných zdrojů a že se
přímo ani nepřímo nepodílel na žádných nezákonných činnostech.
10. Zde neupravené právní vztahy se řídí Stanovami Družstva, se kterými se Člen seznámil a bezvýhradně s jejich zněním
souhlasí, což potvrzuje i podpisem této smlouvy.
11. Veškeré právní vztahy mezi stranami se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích a družstvech, a zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení.
13. Smluvní strany si smlouvu přečetly a na důkaz svého úplného souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy.

Potvrzuji, že jsem se seznámil se Stanovami Družstva účinnými od 1. 6. 2017 verze DK 2017 001 COMP, bez výhrad
s nimi souhlasím a tímto potvrzuji jejich převzetí na pevném nosiči dat.

PŘÍLOHY
1. Předsmluvní seznámení se speciﬁckými dopady zákona č. 87/1995 sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

V

dne
Jméno, příjmení a podpis/razítko Člena

V

dne
Podpis osoby oprávněné za Družstvo

V

dne
Ověření identiﬁkačních údajů
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ČS ÚVĚRNÍ DRUŽSTVO

Všem členům – důležité

Československé úvěrní družstvo
MM 2015 001 OBD V04

HLAVNÍ DOPADY NOVELY ZÁKONA Č. 87/1995 Sb. O SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTVECH
(STRUČNÉ INFORMACE O NOVELE ZÁKONA Č. 333/2014 Sb. ZE DNE 9. 12. 2014)
plné znění zákona k prostudování ZDE
Cílem této informace je uvědomit všechny naše stávající i budoucí členy o změnách vyplývajících z novely zákona, aby se mohli včas ve svých obchodních
vztazích s družstevní záložnou přizpůsobit změněným podmínkám. Vedení Družstva připravuje v reakci na novelu zákona takové úpravy v nabídce
a parametrech svých produktů tak, aby byla zajištěna jejich přiměřená atraktivita a současně splněny požadavky vyplývající ze zákona. O změnách
v nabídce budeme členy průběžně informovat nejen na stránkách Družstva ale i přímým adresným oslovením. Novela výše uvedeného zákona přináší
nové požadavky na podnikání družstevních záložen, která se kromě opatření na zvýšení ochrany členů družstev promítají i do hospodaření záložen.
Zavedení změn je rozloženo do období 1/1/2015 – 1/1/2018, když příslušná opatření mají být realizována v následujících termínech.

A. ZMĚNA S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2015
Tyto změny se týkají vnitřního hospodaření záložen a nemají přímý dopad na obchodní podmínky vůči členům.
1) Družstevní záložna je povinna za účelem pojištění pohledávek z vkladů na účtech klientů, které vede, odvádět fondu pojištění vkladů příspěvek,
který činí 0,08 % z průměru objemu pojištěných pohledávek z vkladů za příslušné období (ve srovnání s příspěvkem banky se jedná o dvojnásobek).

B. ZMĚNA S ÚČINNOSTÍ OD 1. 7. 2015
Tato změna nově zavádí proporci mezi výší členského vkladu a maximálním objemem úročených depozit vložených do záložny po 1. červenci 2015.
1) Souhrn zůstatků vkladů člena družstevní záložny spojených s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho
splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.
Z tohoto vyplývá, že depozita vložená do družstevní záložny přesahující desetinásobek souhrnu splacených členských vkladů každého člena
nebudou úročena. Toto pravidlo se vztáhne na depozita uložená do družstevní záložny po 1. 7. 2015. Pro depozita vložená před 1. 7. 2015 bude
pravidlo aplikováno až od 1. 1. 2018, a to v mírnější podobě (viz bod C 2) dále), pokud u takovéhoto depozita nedojde po 1. 7. 2015 k navýšení či
prodloužení doby splatnosti.
Na základní členské vklady ani na další členské vklady členů družstva se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů, za členský vklad tedy nenáleží
v případě platební neschopnosti družstevní záložny náhrada z Fondu pojištění vkladů.

C. ZMĚNY S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2018
Tato změna přináší nové požadavky na výši členského vkladu a stanoví postupy pro jejich naplnění
1) Základní členský vklad v družstevní záložně bude muset činit minimálně 1.000 Kč (výše základního členského vkladu bude teprve určena
stanovami). Člen družstevní záložny, který do družstva vstoupil před účinností těchto změn, uvede výši svého základního členského vkladu do
souladu se stanovami družstevní záložny ve lhůtě uvedené ve stanovách.
2) U vkladů vložených do družstevní záložny před 1. 7. 2015 bude uplatněna již zmíněná povinnost navýšit základní členský vklad dle platného znění
stanov, a dále navýšit a zaplatit další členský vklad, tak aby souhrn splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu
dosahoval minimálně 10% hodnoty vkladu, maximálně však na 21.000 Kč.
3) Z uvedeného vyplývá, že pokud klient základní členský vklad nenavýší v určené lhůtě, pak členství v družstevní záložně zanikne a související vklady
a úvěry budou muset být vypořádány nejpozději do 31. 12. 2020. Do doby vypořádání nebude možné vklady ani úvěry zvyšovat nad rámec
původních smluvních podmínek.
4) V případě, že nedojde k navýšení dalšího členského vkladu, část vkladu převyšující desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského
vkladu a splaceného dalšího členského vkladu nebude úročena.
5) V případě ukončení členství v družstevní záložně na žádost klienta se postupně splacené další členské vklady a nakonec i splacený základní členský
vklad vrací ve výši tzv. vypořádacího podílu, který určují hospodářské výsledky družstevní záložny v roce ukončení členství, respektive v roce výplaty
části dalšího členského vkladu, ale vždy jen za podmínky, že by výplata nemohla ohrozit plnění požadavků podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky.
6) Člen je oprávněn snížit výši dalšího členského vkladu nejvýše o 20 % jeho původní výše za každých 12 měsíců ode dne jeho splacení za podmínky,
že další členský vklad zůstane celočíselným násobkem základního členského vkladu.
7) Vypořádací podíl nemusí dosahovat 100% členského vkladu a jeho výše se po výplatě již nemůže změnit.
8) Družstevní záložna bude mít možnost poskytnout jednomu členovi, členům ekonomicky spjatým, nebo členům, kteří jsou osobami blízkými dle
občanského zákoníku, úvěr do maximální výše 30.000.000 Kč.

Prohlášení Československé úvěrní družstvo (dále jen „Družstvo“):
V tomto textu je pouze zjednodušené shrnutí skutečností souvisejících s novelou zákona o spořitelních a úvěrních družstvech za účelem poskytnout základní informace a bylo
zpracováno na základě nejlepších dostupných informací vztahujících se k novele č. 333/2014 zákona č. 87/1995 Sb, o spořitelních a úvěrních družstvech. Tento dokument neobsahuje
právní rady a má pouze informativní charakter. Družstvo nezaručuje přesnost a úplnost informací uvedených v tomto dokumentu a nenese odpovědnost za případné změny
uvedených skutečností. Družstvo nenese odpovědnost ani za případné ztráty Klientů vzniklé v důsledku rozhodnutí vycházejících z informací zde uvedených.
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