
Poznámka :  podpis člena družstva musí být ověřený. 
Dohoda o záníku členství v družstvu – vzor č. 1 

 

Dohoda o zániku členství v družstvu 

 
Bytové družstvo občanů Máj 
se sídlem 742 42 Šenov u Nového Jičína, Dukelská 253 
IČ 146 148 80 
zastoupena předsedou představenstva  Ing. Jiřím Kurešem 
na straně jedné 
(dále jen „družstvo“)  
 
a 
 
pan ( paní )………………………………..…………..      rodné číslo …………………………………………….. 
 
bytem ……………………………………………………………………….…. 
na straně druhé 
(dále jen „člen družstva“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
dohodu o zániku členství v družstvu 

dle ust. § 611 ZOK   
 

I. 
Smluvní strany předně shodně konstatují, že člen družstva je ke dni uzavření této dohody člen družstva 
specifikovaného výše.  
 

II. 
Smluvní strany se dohodly na zániku členství člena družstva ke dni  vkladu  Smlouvy o převodu družstevního bytu do 
vlastnictví člena družstva do katastru nemovitostí. 
 

III. 
Účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda je právním úkonem, který byl z jejich strany učiněn svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoliv tedy v tísni či za podmínek pro některou ze stran nápadně nevýhodných a s tímto také 
tuto dohodu podepisují. 
Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží člen družstva a druhé družstvo.  
 
 
 
V ……………………………………………..…….. dne ……………………………..….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..……………….    …………………………………………………………. 
              Za    družstvo       člen družstva   
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Dohoda o záníku členství v družstvu – vzor č. 1 

 

Dohoda o zániku členství v družstvu 

 
Bytové družstvo občanů Máj 
se sídlem 742 42 Šenov u Nového Jičína, Dukelská 253 
IČ 146 148 80 
zastoupena předsedou představenstva  Ing. Jiřím Kurešem 
na straně jedné 
(dále jen „družstvo“)  
 
a 
manželé  
pan ………………………………..………….. 
 
bytem ……………………………………………………………………….….    rodné číslo ………………………………………………… 
 
paní………………………………..…………..        rodné číslo ………………………………………………….. 
 
bytem ……………………………………………………………………….…. 
 
na straně druhé 
(dále jen „člen družstva“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
dohodu o zániku členství v družstvu 

dle ust. § 611 ZOK   
 

I. 
Smluvní strany předně shodně konstatují, že člen družstva je ke dni uzavření této dohody člen družstva 
specifikovaného výše.  
 

II. 
Smluvní strany se dohodly na zániku členství člena družstva ke dni  vkladu  Smlouvy o převodu družstevního bytu do 
vlastnictví člena družstva do katastru nemovitostí. 
 

III. 
Účastníci dohody prohlašují, že tato dohoda je právním úkonem, který byl z jejich strany učiněn svobodně, vážně, 
určitě a srozumitelně, nikoliv tedy v tísni či za podmínek pro některou ze stran nápadně nevýhodných a s tímto také 
tuto dohodu podepisují. 
Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží člen družstva a druhé družstvo.  
 
 
 
V ……………………………………………..…….. dne ……………………………..….. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..……………….   ……………………………………………………………………….. 
              Za    družstvo       člen družstva   
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