
§TANoVY

STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

VALASSKE MEZIRIC]



sTANoVY
bytového družstva

čast l.
základní ustanovení

čl, 1
1) Firma: stavební bytové družsivo Valašské Meziříči
2) sídlo: Sokolská 4B9, 757 01 Valašské Meziříčí
3) Bytové družstvo (dále jen družsivo)je zapsáno Ve Veřejném rejstříku vedeném Krajským

soldem V ostravě, Voddílu Dr XXll, č.vložky 394 a má přiděleno identifikační číslo
00090875, Právní poměry družstva Upravuje zákon a tyto stanovy,

č|.2
1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného poótu osob, které je založeno za účelem

zajišt'ování bytových potřeb svých členů, l\,4ůže spravovat domy sbyty a nebyiovými
prostory ve vlasinictví jiných osob a provozovat za podminek stanovených zákonem č.
9al2012 sb. (daie jen "zákon") i jinou činnost, pokud iím neohlozi uspokojování bytových
potřeb svých členů,

2) Družstvo je práVnickou osobou, Vystupuje V práVních Vztazích svým jménern a za
porušení svých záVazků odpovidá celým §Vým majetkem,

3) Členové družstva neruóí za záVazky družstva,
4) Družstvo je obchodní korporací.

čast tt.
činnosti družstva

č|,3
1) Činnost družstva je založena na Vlastnictví, spráVě a provozu bytových domů, bytů a

nebytových pro§tor, budov s nebytovými plostory a na ostatním majetku družstva.
2) PředŤětem č,nnosti družstva je zejŤéna:

a) činnost za úěelem zajišťoVání potřeb svých členů spočíVající především v]

aa)organizováni připravy a provádění popř. zabezpeóoVáni výstavby bytů, rodinných
domú a nebytových pro§tor;

ab)prováděni popř, zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí
bytových a nebyiových objektú, bytů a nebytových prostol Ve vlastnictvi družstva
nebo členů družstva,

ac)zajišťování plněn1 spojených s užíváním bytů a nebytových prostor;
ad) přiděiování bytů a nebytových proctoí, uzavírání smluv o nájmu družstevních byiů

(družstevních nebytových prostol)], popř. jiných srnluv souvisejícich s
jejich užíVáním;

b) činnost za účelem podnikáni spočíVající především :

- Ve spláVě a údžbě nemovitostí
- zajišt'ování plněníspojených s užíVáním bytů a nebytových

prostor Ve Vlastnictví jiných osob
- činnost účetních poradců, vedeni účetnicivía Vedenídaňové

eVidence

1 Díužstevnim b!,ier,r nebo družstevním nebvlovÝm prostorem se íozumí b},1 nebo nebytový píostoí, který je V

budově ve vlastnictví nebo §polUv]astnicivi bytového družstva, nebo kléni je Ve Vlaslniclvi nebo §poluv]aslniclvi
bytového družstva, a bytové drtržslvo ]ej poskyt]o do nájínu členovi byiového družstvo, kleni se sám nebo jeho
pfáVní piedchůdce na jeho pořizeni podílel členským Vkladem.



a ochrany zdravÍ

přílohách 1 a 3

Družstvo může VykonáVat i dalši činno§ti schválené představenstvem, pokud si k jejich
vykonávání opatří příslušná opláVněni, Činnosti při nichž majetková účast přesahuje 1

milion Kč, pod|éhají schválení shromáždéní delegátů, mimo činnosti souvisejíci s
revitalizaci domů a případnýchi poskytnutým]finaněními prostředky od peněžnich ústavů,

čast ttt.
členstvív družstvu

č|. 4
vznik členství

Č enem družstva může být pouze zlelllá íyzická o§oba, která se zaváže k dodžování
StanoV a má.a územiceske lepubllky trvalý pobyt
Jako dědic družstevniho podí]u se může stát členem družstva i nezleiilá fyzická osoba,
nebo též fyzická osoba, která nemá na úZemí České republiky trva|ý pobyi.
Členství Vzniká při splnění Všech podmínek stanovených zákonem a těmito stanoVami, a
to:
a) dneŤ vzn ku družstva přizaloženid,Užstva:
b) dnem rozhodnutí představenstva družstva o přijeti za člena nebo pozdéjším dnem

uvedeným V tomto rozhodnutí;
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu,
Č]en§tví práVnických osob je Vyloučeno,

čl,5
Rozhodnutírn předsiavenstva č|enstvi Vzniká dnem, kdy představenstvo lozhodne o
přijetiza člena na základě písemné přih|ášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o
zaplaceni zápisného Ve Výši 500,- Kč a základního členského Vkladu Ve Výši 500,- Kč,
Přihláška uchazeče o členství i lozhodnuti družstva o přijetí musi mit písemnou formu a
musí obsahovat filmu družstva, jméno a bydlišiě uchazeče o členství a Vymezení jeho
družsteVního podílu,
Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsici
následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška doručena, Proti zamitavémU rozhodnutí
může Uchazeč podat Ve |hůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání k členské
schůzi družstva, která je projedná při nejbližším zasedáni,
Družstvo vrátí zápisné a Základní členský Vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za
člena, do třiceti dnú ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena
družstva.

čl,6
Družstevní podil

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena p]ynouci z členství v družstvu,
spoluvlastnictvi družstevního podílu je Vyloučeno,
zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

č1.7
společné členství manželú

v činnosti realitni kanceláře
poskytováni sIužeb V oblasti bezpečnosti
při práci
Vý.oba a obc|-od a služby neuvedené V
živnoštenského zákona

1)

2)

3)

1)

3)

4)

2)

1)
2)
3)



1) společné členstvi manželů V družstvu Vzniká, jestliže je družsievní podíl součástí
spo]ečnélro jmění manželů, Ze spoIečného členstvi jsou oba manželé oprávněnl a
povinni spoleóně a nerozdí|ně, Jako spoleóni členoVé majíjeden hlas,

2) Je-li s družstevnim podilem, kteni je součástí společného jmění manželů, spojeno práVo
na uzavřeni nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o práVo na uzavření smlouvy o
spo|ečném nájmU manželů.

3) Je-li s družstevnim podilem, který je součásti společného jmění manželů, spo]en na]em
družstevního bytu, jde o 5poleóný nájem manže]ů

4) Je-li jeden zmanže]ú výlučným členem družstva, rnají oba manželé spoleóné nájemni
práVo podle občanského zákoníku odvozené od práVa nájmu manžela, ktený je výlučným
ólenem družstva, V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práVa bylo
spoleóné nájemní práVo odvozeno, zaniká také nájemni právo druhého manžela,

5) Spoleóné členství manželů zaniká:
a) Vypořádáním společného jmění manželů;
b) marným uplynutím lhůty pro jeho Vypořádání podle občanského zákoniku;
c) rozhodnutím soudu,
d.) písemnou do1,odoU íozvede.ých manželu:
e) smrlíjednoho z býValých manželů; nebo
0 Vyloučením jednoho z manželů z družsiva z dúVodů spočíVajících výhradně na straně
iohoto manžela,

čl,8
1) Vznikem společného členstvi manže]ů nezaniká to samostatné členství kteléhokoliv

z nich, které se nepřeměniIo na jejich členství společné.
2) Existence společného členství manželů nevylučuje VZnik samostatného členství

kteréhoko|iV z nich V tomtéž nebo jiném bytovém drl]žstvu,

čt,9
splynuti družstevních podí|ů

Nabude-li člen za trváni svého členstvi V družstvu další družstevní podíl, jeho družstevni
podily splýVají V jediný družstevní podíl vden, kdy je člen nabude, Jsou-li Však s každým
z družstevnich podílů spojena práVa třetích osob, družstevní podí|y splýVají až dnem, kdy
tato práVa třetich osob zaniknou, ledaže dohoda člena druž§tva s takovou třetí osobou určí
jinak.

čl,10
přeměna členství

K přeměně členství dochází v připadech, kdy se společné členstvi manželů měni na
samostatné členství jednoho z manželů nebo se samosiatné člensiví jednoho z manželů
n,]ění na společné členstvi manželů, a to bud'dohodou manželů nebo býValých manželů
nebo rozhodnutím soudu.

čl 11

Rozděleni družstevního podílu
RoZdělení družstevního podílu je možné, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních
bytů nebo dvou družstevních nebytových prostoíů nebo Jednoho družstevního bytu a
jednoho družstevního nebytového prostoru, c|en, ]enž je půVodním vlastnikern
rozdělovaného družstevního podílu, ruči za dluhy, které jsou s družstevním podí|ern spojeny.
Právni úóinky rozdělení družstevního podílu nastanou nejdříVe splněním VkladoVé povinnosii
k základnímu členskémU Vkladu nabyvatelem druž§tevního podílu vzniklého rozdělením, Při
rozdělení družstevního podílu a převodu nebo přechodu d.užstevnich podílů Vzniklých
lozdělením se ulóí, se ktenim z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého
družstevního bytu nebo družstevniho nebytového prostorU-



č|. 12
Členská práva

Člen družsiva má práVo zejn,]éna:
a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování

č|enské schúze samospráVy nebo prostřednjctvím zvolených de|egátů na jednání a
rozhodoVání shromáždění de]egátů, Schůze představenstva družstva nebo schůze
kontrolni komise družsiva se člen má právo zúčastnit jen tehdy, pokud o jeho účasti
předsiavenstvo družstva nebo kontrolní komise rozhodne,

b) Volit a b}1 volen do orgánú družstva, pokud je svépráVný;
c) obracet se s náVrhy siížnostmi a nárírěty týkajicími se činno§ti družstva na orgány

orLzstva a být ,,]'o.mován o jejica vyiilen:
d) nah]ížei do seznamu členů družstva;
e) uzavřit s družstvern smlouvu o budoucí sn]louvě o nájmu družstevniho bytu nebo

družslevního nebytového prostoru do třiceti dnů po Vzniku tohoto práVa, splatí-li další
členský Vklad na VýzVu družstva a Ve lhůtě jím stanovené;

0 uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), a to
na základě Uzavřené smlouvy pode písm, e) s přislušným orgáném družstva, nebo
jako nabyvatel na základě smlouvy o převodu družstevního podílu, zanikne-li se
zánikem členství převodce V bytovém družstvu i jeho nájem bytu, a splní-l] další
podmínky určené stanovami;
obdržet vypořádaci podí] podle stanov V připadě zániku členstvi;
plaiit nájemné spojené s užíVáním družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) V lozsahu pouze účelně Vyna|ožených nákladú Vznik|ých družstvu př] jeho
správě, Včetně nákjadů na opravy modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se
nacházeji, a příspěVků na tvorbu dlouhodobého íinančniho zdroje na opravy a
investice do těchto družstevních bytů (družstevních nebytových prostor);
obdržei kopii zápisu z jednání shromáždění delegátů, Včetně jeho pří]oh a podkladů
poskytnutých delegátům, za úhladu účelně Vynaložených nákladů spojených §
jejich pořízenínr;
Vyžádat si k nahlédnutí zápis z členské schůze samo§práVy, jejímž je členem,
obdržet roční Vyúótování zaplacených Záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění
spojená s uživáním družstevního bytu (dlužstevního nebytového prostoru) a na
Vyporádání přeplatků z tohoto Vyúčtování podle jiných práVnich předp]sů, těchto
stanov a zásad schVálených shromážděním delegátů;

l) účastnit se Veškelé družstevní činnosti a podílei se na výhodách, které družstvo
svým č|enům poskytuje,

čl, 13
Člénské povinnosti

Člen družstva je povinen zejména:
a) dodžovat zákon, jiné práVni předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí or9ánů družstva;
b) splnit další členský Vklad podle čl. 15, popř- čl. 16 Ve stanovené Výši a lhůtě podle

těchto stanov a smlouvy o dalším členskérn Vkladu;
c) před přidělenínr družstevního bytu nebo družstevního nebyiového prostoru uzavřít

nájemní smlouvu, platjt nájemné (Včetně mimořádného příspěVku do dlouhodobé
zálohy na opravy a dodatečné investice podle čl,40) a úhradu za plnění spojená
s uživáním dlužstevniho bytu (družstevniho nebytového prosioru) nebo zálohy na ně
Ve stanovené výši a lhůté splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtováni těchto záloh;

d) hradit členské príspěvky na činnost družstva a p|atit úhradu za úkony družstva
prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva, hradit poskytnuté služby
přímo nesouvisející s uživáním družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru), a to zejména Ve spojéní s povo|enim stavebních úprav V bytě, povolením
podnájmu, Vypracováním prohiášení V|astníka a smlouVy o převodu bytu do
vlastnictví člena, nebo s dražbou družstevního podilu, a to Ve výši schválené
příslušným olgánem družstva;

9)
h)

j)
k)



1)

2)

3)

4)

5)
6)

e) dodžovat domovni řád, dodržovat předpisy o požální ochraně, řádně užívat a
udžovat družstevní byt nebo družstevní nebytový p.ostor Včetně společných prostor
a zařízení domu a chránit majetek družstva před ohložením, poškozením, zničenim
nebo ztrátou;

0 na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít
družstevní byt nebo družstevní nebytový prostol, V případě opožděného převzetí
družstevniho b},tu nebo družstevního nebytového prostoru nahradit bytovérnu
družstvu škodu, která takto Vznikne, jakož inahradit bytovému družstvu škodu, která
Vznikne opožděným oznámením o torn, že daný byt člen nepřevezme;

9) oznamovat a doložit družstvu každou zrněnu údajů evidovaných V seznamu členů
bez zbyteóného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamoVat družstvu
Veškeré změny podstatné pro Vedení bytové evidence, Včetně Včasného oznamovani
zrněn týkajících se čiena a příslušníků jeho don,]ácnosti, které jsou podstatné pro
vedení členské a bytové evidence, lozúčtování cen za plnění spojená sužlváním
bytu a doručovánim písemnoslí;

h) urnožnit osobám pověřenýn] družstvem, aby po předchozím oznánrení zjišťovaIy
technický stav družstevniho bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy
měř]det, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel a dalši práce nutné
k řádnému provozu domů a bytů;

i) podílet se na zákiadě rozhodnutí shromážděni de|egátů na úhladě ztráty družstva
max]má|ně Ve Výši kojnásobku základniho členského Vkladu, když uhrazovací
povinnosi ne§mí b}jt uložena Ve Větším rozsahu než kolik činí skutečná Výše ztráty
družstva, Uhrazovací povínnost lze uložit, pokud ztráta družstva byla zjištěna řádnou
nebo mimořádnou účeiní závělkoU, která by|a projednána shromážděním delegátů a
k úhradě ztráty by|již přednostně použit nerozdělený zisk z minulých Iet a neděl]te]ný
a jiné fondy, které lze k úhladě ztráty použit, a lozhodnutí č|enské schůze o
uhrazovací povinnosti bylo přijato do jednoho roku ode dne skončeni účetního
období, v němž ziráta hrazená uhrazovací povinností Vznikla;

j) přispíVat podle svých možností k úspěšné činnosti d.Užstva,

č1.14
Členský vklad

Členský vklad V družstvu je ivořen základnim členským Vkladem a da|ším č]enským
Vkladem podle čl, 15 a čl, 16,
Základni členský vklad je pro Všechny členy družstva stejný a činí 500,- Kč, Po dobu
trváni člensiví V družstvu nesmí výše členského Vkladu člena v dlužstvu klesnout pod
hodnotu základního členského vkladu,
V připadé zvýšeni základního členského Vkladu nebo snižení základního členského
Vkladu se postupuje pod]e zákona,
o převzetí povinnosti k da]šímu členskému vkladu uzavře představenstvo se členem
písemnou smlouVu, která ob§ahuje údaje o výši peněžitého Vkladu nebo o tom, jaká věc
nebo provedení jaké práce anebo poskytnutí jaké služby tvoří předmět nepeněžitého
Vkladu, dále způsob a Výši ocenění nepeněžilého Vkladu, lhůtu pro splnění vkladové
povinnosti a podminky pro Vypořádání dalšího členského Vk|adu nebo jeho části za trvání
členství, Sm]ouvu o dalším členském VkladU, anijejí změnu nebo zrušeníjiž neschvaIuje
shromáždění delegáiů anijiný organ družstva,
Da!ší členský Vklad může mít také formu nepeněžitého VkladU,
Nepeněžitý vklad oceni znalec ze seznamu znalců Vedeného pod|e jiného práVního
předpisu, určený dohodou družstva a Vk]adatele, a to na náklad Vkladaie]e, Nepeněžitý
Vklad nelze započitat na členský vklad vyšší částkou než na jakou byl oceněn,
Nepeněžitý Vklad schvaluje před jeho vloženírn shromáždění delegátů,

čl. 15
Pořizovaci dalši členský vklad



2)

3)

1)

1)

1)

2)

Dalši č|enský Vklad představuje majetkovou úóa§t člena na pořízení příslušného domu,
družstevniho bytu (družsievního nebytového prostorU), a to formou výstavby nebo koupě,
účast na technickém zhodnoceni domu, druž§tevního bytu (družstevniho nebytového
prostoru) nebo na pořízení pozemku příslušejícího k domu,
Člen se může da]ším členským Vkladem podílet l na pořízení jiného než družstevního
bytu, nebo jiného než družstevního nebytového prostoru v domě,
Další členský Vklad, ktery'm se člen podílel na pořizeníjiného než družsievního bytu nebo
jiného než družstevniho nebytového prostoru nebo na jejich technickém zhodnocení
anebo na porízení k n]m přislušejíciho pozemku, se členovi družstva Vrátí, stane-li se
tento byt nebo nebytový prostor družstevním bytem nebo nebytovým prostorem,

čl, 16
Dodatečný další členský vklad

Uzavreni sm|ouvy o nájmu uvolněného družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) lze Vedle úhrady dalšího členského Vkladu pořizovacího podIe předchoziho
článku 15 podmín]t splacením dalšího členského Vkladu podle tohoto článku, Tuto Výši
dalšího členského Vkladu stanovi představenstvo podle pravidel schválených
shromážděním delegátú,
obdobně lze postupovat ipři povoleni rozšíření siáVajíciho družstevního bytu
(družstevního nebytového prostoru), pokud by se týkalo spo|ečných pro§tor V domě,
pořízení družstevního bytu (družstevního nebytového prostofu) formou nástavby,
přistavby či vestavby V dorně nebo při přijetí nájemce bytu (družstevniho nebytového
prostoru) za člena družstva.

č|.17
Převod družstevniho podílu

PráVní účinky převodU družstevního podíiu nastáVají Vůči družstvu dnern doručeni účinné
smlouvy o převodu druž§tevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později,
Tytéž úěinky jako doručení smlouvy má doručeni prohlášení převodce a nabyvate|e o
uzavřenitakovéto smIouvy. Při převodu musíbýt splněny podmínky členstvípodle čl,4,
Převodce druž§tevniho podílu ručíza dluhy, které jsou § d.užstevním podílem spojeny,

2)

čl 18
Převod části družstevního podílu

Člen může převési část svého družstevního podílu po jeho rozdělení za podmínek
uvedených V č1,11 na jiného člena.

čl. 19
zánik člensfui

člensiví v družstvu zaniká:
a) dohodou Uzavřenou mezi družstvem a členem družstvai
b) Vystoupením členai
c) Vyloučenim člena;
d) převodem družstevniho podílu;
e) přechodem družstevniho podilu;

0 smrtí člena družstva;
g) prohlášením konkurzu na rnajeiek člena družstva;
h) zamítnutím insolvenčního náVrhU pro nedostatek majetku člena;
i) doručením Vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě V řízení o Výkonu rozhodnutí

nebo V exekuci nebo, nejsolji členská práVa a povinnostj převodite|né,
pravomocným nařízením Výkonu rozhodnuti posiižením členských práV a povinností,
nebo práVní moci exekučního příkazu k postižení členských p.áv a povinností po
uplynutí lhůty uvedené Ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti pod]e jiného



1)

1)

4)

1)

2)
3)

1)

2)

práVního předpisu, by|-|i V této lhůtě podán náVlh na Zastavení exekuce, po práVni
moci rozhodnutí o tomto náVrhu;

j) zánikem družstva bez práVního nástupce

č1.20
Dohodou o zániku členství mezi členem a družsivern uzavřenoU v písemné formě, končí
čtenstvív nísjednaným dnem, Jedno Vyhotovení dohody obdžíčlen,

č,, 21
Vystoupení

Člen může Z družstva Vystoupit, Členství Zaniká uplynutím Výpovědní doby dvou mésíců;
běh této lhůty začiná prvním dnem kalendářniho měsíce následujícího po dolučeni
pisemného oznámení člena o Vystoupeni družstvu,
Č|en, který nesouhlasí s přeměnou družstva rnůže z družstva Vystoup]t.
Člen, který Vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, je povinen
V písemném oznámení o Vystoupeni uvést tento důVod svého Vysioupení, doručit
oznámeni o Vy§toupení družstvu Ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl nebo mohl
dozvědět o této změně, nejdéle Však do 3 měsiců poté, kdy shromážděni delegátů o
změně stanoV rozhodlo, jinak se k práVu ělena Vystoupit z družstva z důVodu nesouhlasu
se zrněnou stanoV nepřihlíží, Změna stanoV nenl pro Vystupujícího člena účinná a Vztah
mezl b!.tovým družstvem a členem se řídi dosavadniml stanovan,]r, clenslvL vystupujíciho
člena zaniká uplynutim kalendářního mésice, Vněmž bylo oznámení o Vystoupeni
družstvu doruóeno,
oznámení o vystoupení může ólen odvolat jen písemně a se souhla§em družstva,

č|.22
Přechod družstevního podilu

Na dědice družstevního podí|u přecházi nájem druž§tevního bytu nebo pláVo na
uzavření srn]ouvy o nájmu, Včeině práV a povinností§ iím §pojených,
Družstevni podíl, který byl Ve společném jměni manželů, přechází na pozůsta|ého
manže|a, k tomU se přihlédne při Vypořádání dědictví,

č|23
Vyloučení člena z družstva

Člen může být z družstva Vyloučen lozhodnutím představenstva druž§tva, zejména
pokud záVažnýrn způsobem nebo opakovaně porušuje svoje členské povinnosti nebo
přestal splňovat podmínky pro Vznik ólenstvi, nebo zavrženihodným způsobern zasáhI do
práV nebo oprávněných zájmů družsiva nebo jeho členů, nebo po dobu alespoň jednoho
roku neoznámil změnu své adresy evidované v seznamu č]enů a jeho pobyt se stal pro
družstvo neznámým, nebo zneužil seznam členú nebo byl-|] pravomocně odsouzen pro
úmy§lný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo jeho členovi, nebo pokud nesplnil
Vkladovou povinnost k dalšímu členskému Vkladu, ke které se zavázal,
Člena, sjehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo
družstevniho nebytového prostoru, lze z družstva Vyloučit i tehdy, pokud]
a) poruší jako nájemce hrubě svou povinnost VyplýVajícíz náj.nu;
b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na

osobě, která byd|í V domě, kde je nájemcůV byt nebo nebytový prostor, nebo proti

2}

cizímu majetku, ktelý se v tomto domě nachází.
3) Rozhodnuti o Vyloučení společných členů (manželů) se samostatně doručuje každému

z marželů.
4) Před rozhodnutim o Vyloučení je družstvo povinno udělit členovi pisen]nou Výstrahu.

Vyloučit ó]ena družstva bez udělení této předchozí písemné Výstrahy lze v pripadě, že
porušeni členských povinností nebo jiné důležité důVody uvedené Ve stanovách mě|y



následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházejíci pisemné
výskahy lze Vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
spáchaný proti družstvu a nebo proti členovi družstva,

5) RozhodnUti o Vyloučení se Vyhotoví písemně, Proti rozhodnUtí před§tavenstva o
Vyloučen1 může člen podat odůVodněné námitky ke shrornáždění delegátů ve Ihůlě tř]ceti
dnů ode dne doručení oznárneni o vyioučen1 k námitkám podaným V rozporu stím se
neprihlíží. Rozhodnuti mLlsí obsahovat poučeni o práVU Vylučovaného člena podat
odůVodněné námitky ke shromáždění delegáiů. V případě vylučoVání společných členů
(manželú), rná každý z manželů práVo Vznést nárn]tky proti rozhodnuti o Vyloučení bez
ohledu na Vů]l druhého manžeIa.

6) Protj rozhodnutí shromáždění deleqátů o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat
Ve lhůiě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnuti náVrh k soudu na prohlášení
rozhodnutí o Vyloučení za neplatné, Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu
nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže Vůči tomuto
členovj Uplatnit žádná práVa plynoucí ze zániku jeho členství.

7) Rozhodnutí představenstva o Vyloučení č]ena a rozhodnuti shromážděni de|egátů o
potvžení rozhodnutí o vyloučení se Vyluóovanému členovi doruči do Vlastních rukou na
jeho adresu uvedenou V seznamU členú,

8) Členství Vylučované osoby zanikne marným uplynutim lhůiy pro podáni námitek, nebo
dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnuti shromáždění de]egátů o
zamítnutí jeho námitek,

9) Družstvo je opláVněno rozhodnutí o Vy|ouóení zrušit, o zrušení rozhodnutí o Vyloučeni
rozhoduje předslavenstvo, Se zrušením Vyloučení musí Vy|oučený čien Vyslovit písemný
souhlas. Pokud neudělí tento souhIas do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo této osobě
rozhodnuií o zrušení Vyloučení doručeno, k rozhodnuti o Zrušení Vyloučení se nepřihlíži,
Toto neplatí, pokud vyloučená osoba o zrušeni rozhodnutí o vyloučeníjiž dříVe písemně
požádaja, Představenstvo je opráVněno zrušit rozhodnutí o Vyloučení V připadech,
V n]chž probíhá řízení o prohlášení neplainostj Vyloučeni člena z družstva. Pokud bylo
rozhodnutí o Vyloučeni zrušeno, nebo bylo-|i rozhodnuto shromážděním delegátů nebo
soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o Vyloučeni jsou důvodné, čIenství
člena v d.užstvu nezaniklo,

č1.24
zánik družstva

Členství zanjká zánikem družstva bez práVniho ná§tupce dnem Výrnazu druž§tva
z Veřejného rejstříku,

Vypořádacípodil

čl,25
Vypořádací podíl

1) Zánikem čienství Vzniká býValérnu členovi nebo jeho dědicům nárok na Vypořádací podíl,
Vypořádací podílje roven Výši sp|něného vkladu ke dni zániku členství, a to:
a) u nebydlícího člena (člen, kierému dosud nevzniklo práVo na uzavřeni smlouvy o

nájmu družstevního bytu nebo družstevniho nebyiového prostoru podle ó1.32) se
roVná zákIadnímu členskému VkladU;

b) u nájemce družstevního bytu nebo družstevniho nebytového prostoru se lovná
základnimu členskérnu vkladu a dalšímu členskému Vkladu;

c) u Vlastníka (člena, jen]už družstvo převedlo druž§tevni byt nebo družstevní nebytový
prostor do Vlastnictvi) se rovná:
ca) základnímu členskému Vkladu, jestliže základní členský Vklad neby| zdrojem

f]nancování družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) bezúplatně



3)

převedeného podle jiného práVního předpisu2, a daJšimu čIenskérnu Vkladu podle
čl- 16 (dodatečnému);

cb) nule, pokud Vznjkl nulový rozsah splněné Vkladové povjnnosti tohoto člena v
družstvu, plotože základni členský vklad i další členský Vklad podle č1. 15
(pořizovaci) bezúplatným převoderlr družstevního bytu (družsievního nebytového
prostoru) podle jiného práVního předpisu3 zanikl, protože byl zdrojem íinancováni
tohoto bytu (družstevního nebyiového prostoru), a člen neměl V družstvu další
členský Vklad podle ól, 16 (dodatečný);

cc) základnímu členskému Vkladu a dalšímU členskému vk|adu, jestliže nebyl
nabyvate|i započítán na úhradu kupni ceny při úplatném převodu družstevního
bytu (družsievního nebytového prostoru) nebo přislušejícího pozemku;

cd) základnímu ělenskému vkladu, jestliže další členský Vklad byl započítán na
úhladu kupní ceny při úplatnénr převodU družstevniho bytu (dlužstevního
nebytového prostoru) nebo příslušejícího pozemku,

č|.26
splatnost Vypořádacího podilu

Nárok na Výp]atu Vypořádacího podílu vzniká uplynutírn tří měsiců od projednání řádné
účetni závěrky za rok, Ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak, Pokud to
hospodářská sjiuace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho část
idříVe,
Pokud byl člen z b!,tového družstva Vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne
mamého uplynutí |húty pro podání návrhU na proh|ášení neplatnosti vyloučeni nebo ode
dne, v némž nabylo práVní moci lozhodnutí soudu, ktery7m bylo řízení Ve Věc] Určení
rep|atnosti ,olhodnUt, o Vy'oLčerí sl\orčero,
Vypořádací podíl podle č], 25 písm, b) je sp|atný Uplynutím 3 měsicú ode dne vyklizení
družstevního bytu (družstevniho nebytového prostoru), jehož byl býValý č|en nájemcer.,
nebo uplynutím 3 měsíců od projednání řádné úéetni závérky za rok, Ve kterém členství
zaniklo, a to tim dnem, ktený nastane později. Kromě nároku na Výplatu vypořádacího
podílu nemá býValý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na
jakoukoliv jinou část majetku družstva, Při Výplatě Vypořádacího podí]u započte družstvo
sVé splatné pohledáVky vůči bývalému členU,

č1. 27
seznam členů

Družstvo Vede seznam Všech svých členů, Do seznamu členů se zapisuje:
a) jméno a bydliště nebo síd|o, případně také jiná členem určená adresa pro

doručování;
b) den a Způsob Vzniku a zápisu členství V družstvu, Výše členského vkladu a rozsah

splněni Vkladové povinnosti k ólenskému Vkladu,
Č|en je povinen oznámit a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných V seznamu
členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno
provést zápis zapisované skutečnosti bez Zbyteěného odkladu poté, co mu bude změna
prokázána
Do seznamu členů má vávo nah|ížet a žádat bezplatné Vydáni potvrzeni o sVém členství
a obsahu svého zápisu v sezna.nu členů každý člen družstva, Pokud člen požaduje
Vydání tohoto potvrzení častěji než|i 1\, za rok, je povinen uhradit družstvu odůVodněné
náklady s tim spojené,
Představenstvo je povinno Umožnit nahlédnout do přís]ušné ěásti seznamu každému,
jestliže osvědčí právni Zájem na tomto nahlédnutí nebo do|oží písemný soUhlas člena,
ktelého se zápis týká, podpis člena musí být úředně oVěřen,

2 Zákon o převodu Vlastnického práV3 kjednotkám někteúch bytových dlr,ržstev
3 Zákon o př€Vodu Vlastnického práVa k iednotkám nékten/ch b),,to\^lch družSteV

2)

1)

2}

1)

3)

4)



5)

6)

Údaje, které jsou zapsány V seznamu č]enú, je druž§tvo opráVněno použivat pouze pro
své potřeby Ve Vztahu k členům družstva, Za jiným účelem mohou být tyto údaje použity
jen se souhlasem člel..j, líe,ýcn se týkaj'
Přestane-li být člen družstva ieho členem, družstvo Vyznačí tuto skutečnost v seznamu
č|enů bez zbytečného odkladu, Do této části seznamu představenstvo umožni
nahlédnout pouze býva|ému členovi, jehož se zápis týká, a jeho práVnimu nástupci, Jiné
osobě poskytne družstvo údaje zapsané v seznamu pouze za podmínek stanovených
zákonem upravujicím podnikání na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou
vedouci evidenc] investičnich nástrojů nebo jinými práVními předpjsy,

část lV.
Pořadniky a vznik práva na uzavřenismlouvy o nájmu družstevního bylu

(družstevního nebytového prostoru)

čl,28
sestavováni pořadníků

Pořadníky sestavuje představenstvo V případě, že družstvo zajišťUje a organizuje Výstvabu
nových bytů a nebytových prostor a to § přihlédnutím k délce člen§tví spolu se schopností
člena podílet se svými členskými Vklady na výstavbě čijiném způsobu pořizení bytu.

č1,29
1) Návrh pořadniku před|ožl představenstvo k připomínkám členům nejpozději dva měsíce

před jeho předloženim ke schváleni, o zveřejnění Vyrozumi družstvo členy družstva
způsobem v družstvu obvyk]ým, Návrh pořadníku musí býl přístupný členúm družstva
nejméně po dobu třiceti dnů, V této době mohou členoVé podávat sVé připomínky,

2) Pořadník schValuje představenstvo družstva,
3) schválený pořadník musí být po dobu jeho plainosti zveřejněn způsobern V družstvu

obVyk{ým,

č1.30
Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu druž§tevního bytu

(družstevního nebytového prostoru)
1) Při splnění podminek určených ve stanovách uzavírá budouci smloUVu o ná]mu

družstevního bytu (družstevniho nebytového prostoru) představen§tvo družstva se členy
podle jejich pořadí v pořadníku,

2) Mimo pořadník může představensivo uzavřít budoucismIouvu o nájmu dlužstevního bytu
(čl. 12 písrn, e)) se členem družstva V případech:
a) uzavřenísmloUVy o zajištění Výsiavby bytú;
b) hodných zvláštního zřetele, zejména z dúVodů důležitých potřeb b},tového družstva;
c) kdy byt, kierý člen V družstvu užíVá, se stal neobyvatelným, nebo byl-1i č|en družstva

zbaven práVa na uzavření budoucí smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo práVa
nájmu nespráVným postupem družstva;

d) náVrhu obecního úřadu, kdy uživaný družstevní byt by| uvolněn vyklizenírn
dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto obecním
úřadem,

3) Mimo pořadník může představensivo Uzavřít smlouvu o nájmu družsievního bytu (čl. 12
písm- f)) se členem družstva v připadech:
a) uvolnění b!,tu, kdy družstvo nesestaviIo pořadník nebo ělenovó V něm zařazení bylijiž

uspokojeni, popř. nemajio nájem bytu Zájem;
b) kdy členům, kterým dříVe zaniklo právo nájmu Vyloučením nebo Výpovědí

s přivolenim soudu, tento byt stále uživají a skýtají záruky řádného plněni povinností
člena družstva;

c) kdy členům, kteným dříve zanikío členství postižením družstevního podílu V případě,
že exekuce nebo výkon lozhodnutibyl pravomocně zastaven

10



d) Uvolněného bytu V případě zrušení nájmu a vyklizení bytu, zrušení nájmU a Vyklizení
bytu pravomocným rozhodnutim soudu o vyklizeni, V případě odúmÉi člena nebo
nájemce anebo z důVodů důležjtých potřeb bytového družstva a to na základě
směrnice o přiděloVáni uvoIněných bytů schválené představenstvem,

č1.31
1) Před postupem podle č], 30 družstvo vyzve písemně člena ke splacenídalšího č]enského

vkladu podle čl, 15; lhúiu na zaplacení stanoví nejméně na ']5 dnů od doručení VýzVy do
vlaslnich rukou

2) Nesplati-li člen Ve stanovené lhůtě dalši členský Vk|ad podle odst, 1, nebo odmítne-li
písemně uzavřenísmlouvy podle čl, 30, práVo na uzaVřenism]oUVy zaniká,

č1.32
Přenechání bytu (nebytového prostoru)

do nájmu na určitou dobu
Družstvo může smlouvou o nájrnu přenechat byt (nebytový prostoO fyzické popř. práVnické
osobě, ikdyž nepůjde o člena družstva V případě, kdy o byt (nebytový prostoo nemá Zájem
žádný zčlenů družstva- Stejně může družstvo přenechat byt (nebytový prostoo tomu, kdo
zabezpečuje provoz družstevního domu, V těchio připadech nevzniká povinnost ke splacení
dalšiho členského Vkladu podle čl, 15 a čl, 16, Výše nájemného a úhlady za plnění spoj-^ná
§ UžíVáním bytu (družstevního nebytové prostoru)se určíVe smlouVě,

1)

2)

2)

1)

3)

cást V.
Nájem družstevního bytu (družstevniho nebytového prostoru)

čl,33
Vznik nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru)

Nájern družstevního bytu (družstevniho nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou
družstvo (pronajímatel) přenecháVá svérnu č]enu (nájemci) do užíVání družstevní byt
(družstevní nebytový prosior), Neni-li doba nájrnu dohodnuta, má se za to, že smlouva
o nájmu byla uzavřena na dobu neurěitoU.
Nájemní smlouVa musí obsahovat označení bytu (nebytového prostolu), jeho
příslušenství, lozsah jejich užíVání a způsob Výpočtu nájemného a úhrady Za plnění
spoiená s užíVáním bytu (nebytového prostoru) nebo jejich Výši, Nájemni smIoUVa mUSí
mít pisemnou formu,

č1,34
PláVa a povinnosti z náimu družstevního bytu

Se členen] - nájerncem družstevního bytu a s manželi - společnými nájernci mohou na
základě jejich pláVa V bytě byd]et jejich příbuzní V řadě přímé, sourozenci, zeť a snacha,
jakož iosoby, které žijí s nájemci Ve společné domácnosti, Počet těchto osob ajeho
zrněnu je povinen ólen - nájemce neprodleně oznárnit druž§tvu, Pokud nájemce nesp|ní
tL-lto povinnost považuje se to za hrubé porušení povinnosti vyplýVajicích z nájmu,
Kromě práVa užíVat byt má člen - nájernce družstevního bi,tu a na základě jeho práVa
iosoby, které s ním bydli, práVo užíVat společné prosto.y a zařízenídomu jakož ipožíVat
plnění, jejichž poskytovánije spojeno s užíVánim bytu,
Nájenrci jsou povinni při výkonu §Vých práV dbát, aby v domě bylo Vytvořeno prostředí
zajišťující ostatním nájemcům Výkon jejich práV,

4) Pokud ví nájemce předem o sVé nepřítomnosti, která má být delší než dva měsice, i o
tom, že byt nebo nebytový prostol bude po tuto dobu obtížně dosiupný oznámí to Včas
díužstvu, Souóasně označí osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost
Vstupu do bytu nebo nebytového prostoru V připadě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí,
nemá-li nájemce takovou o§obu po ruce, je takovou osobou družstvo. Pokud nesplní
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2)

1)

1)

2)

3)

4}

5)

nájemce tuto povinno§t, považuje se to za hrubé porušení povinností nájemce,
D.užsivo rná práVo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob,
kteú je přiměřený Veljkosti bytu a nebráni tomu, aby všechny mohly V byté žít V
obvyklých pohodlných podmínkách,

č1,35
Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci družstevniho bytu plný a nerušený Výkon
jeho práV spojených s UžíVánirn bytu,
Veškeré opravy v bytě souvisejíci s jeho uživáním, včetně Výměn zařizovacích předmětů
a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradi nájemce (§poleční nájemci), Jejich
rozsah upravuje směrnice družstva. Nájemce nehradí opravy a Výměny společných částí,
např. elektrlckých, VodoinstaIačních, kanalizačních, píynových atopných rozvodů,
rozvodů společné televizni antény, opravy a ověřování byiových měřičů Vody a tep]a,
Bližší Vymezeni společných částí domu hrazených z fondu oprav upravuje
vnitrodružstevni směrnice

čl, 36
Nep|ní-li družstvo svoji povinno§t odsiranit záVady, které brání řádnému uživáni bytu,
nebo jirniž je Výkon práVa člena - nájemce družstevniho bytu ohrožen, má člen pláVo po
předchozím upozornění druž§tva záVady odstranit V nezbytné míře a požadovat od něj
náhradu úóelně Vynaložených nákladů, PráVo na náhladu musí uplatnit u družstva bez
zbytečného odkladu, PráVo zanikne, neby|o-1i uplainéno do šesii mésíců od odstranění
záýad.
Nepostará-li se č|en - nájemce družstevního bytu o Včasné provedení oprav a běžnou
údžbu bytu, má družstvo práVo učinit tak po předchozím upozornění čIena na jeho
nák|ad samo a požadovat od něj náhradu,
clen je povinen po předchozí písemné VýzVě umožnit drUžstVU nebo jím pověřené o§obě,
aby k zajištění řádné údžby bytu nebo Vyžadují-li to nezbytně úpravy, provoz a opravy
ostainich bytů nebo domu jako celku byla plovedena kontrola stavu bytu nebo
provedena instalace a údržba zařizeni pro měření a regu]aci tepla, teplé a studené Vody,
jakož iodpočet naměřených hodnot. stejně je povinen umožnit přístup k provedení
udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav lealjzovaných přímo družstvem a také umožnit
přistup k délším technlckým zařízenírn, pokud j§ou součástí bytu a patři družstvu,
Clen má práVo chovat v bytě zviře, nepůsobí-li jeho chov družstvu nebo ostatním
nájemcům obtíže nepřiměřené poměrům V domě, Pokud Vyvolá chov zvířete potřebu
zvýšených nák|adů na údžbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady
družstvu,
Člen odevzdá byt družstvu v den, kdy nájeí] končí, Byt je odevzdán, obdržlli družstvo
klíče a jinak mU nic nebráni Vpřístupu do bytu a Vjeho užíVáni. Nájemce je povinen
odevzdat byi Ve stavu, Vněmž jej převzal, odstranit Vbytě změny, kieré proved| bez
souhlasu družStva, pokud nesděii družsivo nájemci, že odstraněnízměn r,ežádá. změny
provedené se souhlasem družstva odstraní nájemce, pokud si strany ujednaly, že při
skončení nájmu nájemce uvede byt do půVodního stavu, Zařízeni a předměty Upevněné
na zdech, podlaze a stlopu b!,tu nebo nebytového prostoru, které nelze odstranit bez
nepřiměřeného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu,
přecházeji upevněnírn do Vlastnictví družstva,

č1.37

Člen - nájemce družstevního bytu ]'e povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu
potřebu těch oprav V bytě, ktelé má nést družstvo a Umožnit jej]ch provedení, jinak odpovídá
za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla,
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č1,38
Člen - nájemce družstevního bytu je pov]nen odstranit záVady a poškození, které způsobil
Vdomě sám nebo ti, kdo snírn bydlí, Nestane-li se tak, má družsivo práVo po předchozim
upozornění č]ena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu,

č|,39
Člen - nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podsiatnou
změnu V bytě bez souhlasu družstva ato ani na svůj náklad. V případě porušení iéto
povinnostije družstvo opráVněno požadovat, aby ólen - nájemce provedené úpravy a změny
bez odkjadu odstranil,

čl,40
Nájemné a úh.ada za plněníspojená s uživáním družstevního bytu

(družstevního nebytového prostoru)
'I) Nájemce družstevniho b},tu (družstevniho nebytového prostoru)je povinen plaiit nájernné

za užívánidružstevniho bytu (družstevního nebytového prostoru)V poměrné výši nákladů
a Výdajů na správu a provoz objektu za stanovené období, Včetně tvorby dlouhodobé
zálohy podle odst, 3 aúhladu za plnění spojená sUžíváním družstevního b},tu
(dlUžsteVního nebytoVého prostoru).

2) celkovou Výši nájemného a úhrad za posk}.tovaná plnění Stanoví představenstvo
s přih]édnutím k předpokládaným nákladům,

3) součástí nájemného je také pravidelný nebo jednoráZový příspěVek na ivorbu
dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investicev souladu s předpokládanýnri
náklady na opravy, Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné invest]ce se
převádído příštího roku a nevypořádáVá se s nájemcem družslevního bytu (družstevniho
nebyrového prostorulani př u(o1čerí náJrnL,

4) Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíVáním družstevního bytu (družsievního
nebytového píostoru) se plati zálohoVě, Vyjrna poplatku na spráVu družstva Určeného na
financování nákladú středisek ostatního hospodaření vytvořených podle čl, 92, který je
stanoven pevnou částkou, a to měsíčně nejpozději do konce příslUšného měsice,

5) Vyúčtování zá|ohy na nájemné za kalendářní rok provede družsivo s nájemcem
dlužstevního bytu (družstevního neb},tového plostoru) nejpozději do konce dubna
následujíciho roku, Dlouhodobá záloha tvořená podle odsi. 3 §e do Vyúčtováni
nezahrnuje,

6) Vyúčtovánízáloh na plněníspojená s užíVáním družstevního bytu (družstevního
nebytového plostoru) se plovádí odděleně pro každý druh zálohy, a to nejpozději do čtyř
rněsíců po uplynuti zúčtovacího období, nestanoví-li jiný práVní předpis jinak,

7) Přeplatek nebo nedoplatek z Vyúčtování záloh podle odst,5 a 6 je splatný nejpozdéji do
iří měsíců po Vyúčtování, nestanovlli jiný práVní předpis j]nak, Při Výplatě přeplatku z
nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíVáním družstevního bytu (družstevního
nebytového prostoru) má družstvo práVo Započíst sVé splatné pohledáVky Vúčl nájemci
družstevního byiu (družstevniho nebyiového prosioru),

8) Nezaplatí,|i nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nájernné
azálohu na plnění spojená s užívánírn družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) do pěti dnů po jejích splatnosti, je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodleni,
resp, úrok z prodlení, slanovený jinýrn práVním předpisem,

čl. al
'I) Člen - nájemce družstevního bytu má práVo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud

družstvo přes jeho upozornění neodstraní V bytě nebo V domě záVadu, která podstatně
nebo po delší dobu zhoršuje jej]ch uživání, PráVo na přiměřenou slevu z nájemného má
č{en itehdy, jest|iže nebyla poskytována plnění spojená s uživánim bytu, nebo byla
poskytována Vadně, a jestliže užíVání bytu se V důsledku toho zhoršilo,

2) stejné práVo má člen - nájemce družstevniho bytu, jestliže stavebnimi úpravami V domě
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se podstatně nebo po delšídobu zhorší podmínky uživání bytu nebo domu.
3) Čten - nájemce družstevního bytu má práVo na přiměřenou slevu z úhrady za plněni

spojená s užíVáním bytu, pokud je družstvo řádně a Včas neplní,

č1. 42

Právo na slevu z nájernného nebo zúhrady za plněni spojená s Uživáním bytu je třeba
uplatnit u družstva bez zbytečného odk|adu. PláVo zanikne, nebylo-|i Up]ainěno do šesti
měsíců ode dne odstranění závad.

č1.43
Společný nájem družstevniho bytu manžely

1) společný nájem družstevního bytu může VzniknoUtjen mezi manže|y,
2) společný nájem družstevniho bytu vznikne, jestliže je s družstevním podílem, ktený je

součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního b!4U, Totéž platí, je-li s
družstevním podí|em, který je součástí společného jmění manžejů, spojeno právo na
uzavření nájemní smloUVy,

3) Přeměnilo-ii se společné č|enství manželů na Výlučné ólenství jen jednoho z manželů,
nemá tato skutečnost VliV na společné nájemni práVo.

4) Je-li jeden z manželů Výlučným členem bytového družsiva, mají oba manželé společné
nájemní právo odvozené od práVa nájmu manžela, ktený je Výlučným členem družstva.
Zanikne-li členstvi manžela, od jehož nájemního práVa by|o společné nájemní právo
odvozeno, zaniká take náJemní plávo druhého manžela,

č|. 44

Z práVnich úkonů iýkajícich se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé
opráVné1: i pov,nni společné a nerozdilně,

čl,45
PráVo společného nájmU družstevniho bytu manžely zanikne;

a) rozvodem rnanželstvíV případě, že nevzniklo společné členstvi manželů v družstvu;
b) dohodou (rozvedených) manželů;
c) rozhodnutím soudu;
d) smťlíjednoho z manželů;
e) zánikem nájnru družstevního bytu,

č1,46

1) Nevzniklo-|i společné členství rnanželů V družstvu, má práVo užíVat družstevni byt po
lozvodu ten z manželů, kteni je členem dlužstva,

2) Vzniklo-|j manželům společné členstvi V družstvu stáVá se po rozvodu manželství
výlučnýrn č|enem s práVem UžíVat družstevní byt ten z rozvedených rnanželů, ktený byl
určen jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu,

3) Zemřeli manže] a manželé nebyli společnými členy družstva, stáVá se č|enem družstva
a nájemcem družstevního byiu ten dědic, který zdědil č]enský podil, zemře-li manže|
a manželé byli společnýrni členy družstva, přecháZi družstevní podíl na pozůstalého
manžela, který se stáVá Výlučným členem druž§tva a výlučným nájemcem družstevniho
bytu,

č|. 47
Podnájem bytu (části bytu)

1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinérnu přenechat do podnájmu na dobu ulčenou Ve

sn,]louvě o podnájmu nebo bez časového Určení, pokud nájemce sám V to.nto bytě
nebydlí, jen s písemným souhlasem družstva, Porušení této povinnosti se považuje za
důVod pro postup pod|e čl, 23.

2) Po skončení podnájmU nerná podnájemce práVo na bytovou náhíadU,
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čl,48
výměná bytu

Jestliže člen-nájemce družstevniho bytu i nebytového prostoru hodlá Vyměnit byt nebo
nebytový prostor s osobou, která není členem družstva, orgán družstva Výměnu neschválí,
dokud tato dohoda není schválena pronajímatelem nikoli družstevního bytu a dokud se
tato osoba nestane členem díužstva.

čl,49
za účelem výměny družstevních bytů si členové - ná]emci Vzájernně převedou své
družstevni podíly,

č1.50
zánik nájmu družstevního bytu

Nájem družstevního bytu Zanikái
a) zánikem členství nájemce družstevního bytu podle čl, 19;
b) písemnou dohodou mezi dlužstvem a členem - nájemcem družstevního bytu ke dni

stanoveném v dohodě;
c) pisemnou výpovědí člena - nájemce družstevního bytu, když délka Výpovědní doby

činí tři měsice a její běh se počiná 1,dnem měsice následujícím po měslci, v némž
Výpověd' byla doručena družstvu;

d) uplynutím doby V případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na Uróitou dobu,
nedohodne-li se d.užstvo s nájemcem jinak;

e) Vznikern Vlastnictví člena k družstevnimu bytu podle jiného práVního předpisu,

čl,51
Ólen-nájemce, jemuž zanikl nájern družsievního bytu, je povinen byt VykIidit, bez nároku na
jakoukoliv bytovou náhradu,

čt,52
Nájem družstevnich nebytových přostor

o nájrnu družstevních nebytových prostor plaií př]měřeně ustanoveni občanského zákoníku
o nájmu a zvláštníustanovenio nájmu prostoru sloužícího k podnikáni,

č],53
zajištěni řádného využití bytů

1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří, by|y vsouladu s jejich
slavebním určením využivány k bytovýrn účelům,

2) Byt nebo jeho část může ólen - nájemce družstevniho bytu nebo členové jeho
domácnosti dočasně použivai i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem družstva.

čl 54
slouěení a rozdělení bytu

1) Byt je možné s|oučit se sousedním bytem (části bytu) a rozdělit na dva nebo Více
samostatných bytů jen s předchozim souhlasem představenstva družstva,

2) Představenstvo družsiva povolí sloučení nebo rozdělení byiu zejména tehdy, jestliže se
tím dosáhne účelnějšiho využiti b}.tového prostoru členy domácnosti,

č1.55
1) souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělenim bytu nenahrazuje

povo|ení slavebního úřadU, které je nUtné pod|e jiných práVních předpisů.
2) V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně

přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši
dalších členských Vkladú a zůstatek nesplaceného invest]čního úVěru připadajících na
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přislušné byty

cást Vl,
orgány družstva

čl, 56
orgány družstva jsou:

a) shrornáždění delegátů;
b) představenstvo,
c) kontrolní kom]se;

čl, 57
Do orgánů družstva mohou být Volenjjen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteři
sp,lLll podŤirky jiných pláVnich předp s:l

čl,58
Členem představensiva nebo č|enem kontlolní kom]se může být pouze člen družstva -
fyzická osoba starši ,]Bti let, která je svépfáVná, a je bezúhonná ve §myslu zákona o
živnostenském podnikáni a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování
živnosti pod|e zákona o živnostenském podnikání,

čl,59
1) orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle Zákona a stanov družstva

spadají do jej]ch působnosti,
2) Kolektivni orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání Všech členů orgánu

podle těchto stanov-
3) Kolektivni orgány družstva jsou Způ§obilé s9 usnášet, jen jeli přítomna nadpoloviční

Většina jejich členů, l-Jsnesení je přijato, hlasovalaJi pro ně nadpolovični Většina
přítomných, pokud zákon a sianovy neurčujíjinak,

č1.60
1) Funkční období členů orgánů družstva čini pět let, Pokud Však byl člen orgánu zvolen do

orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříVe
zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho Volební období současně se
skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného ělena orgánu družstva, Funkční
období končíVšem členům téhož orgánU družstva stejně.

2) Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně,
3) Funkce člena orgánu končí se zánikem jeho členství V sBD podle č|, 19

či,61
Č|enové orgánů družstva jsou povinni vykonáVat svou působnost s péěí řádného hospodáře,
s nezbytnou loaja|itou i s potřebnými znalostrni a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o
důVěrných infolmacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo družsivu
způsobit škodU, dodržovat zákon a jiné práVní předpisy, stanovy a usnesení Vyšších orgánů
družstva, pokud nejsoU V rozporu s platnou práVní úpravoU-

č1.62
1) Funkce člena představenstva a č]ena kontlolní komise jsou Vzájemně neslUčitelné,
2) ČlenoVé představensiva a kontrolni komise družstva a ředitel nesmějí být podnikateti ani

členy statutárních a dozorčích orgánú práVnických osob se shodným předmětem činnosti
nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství vlastniků
jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva, Pro případ, že dojde k
porušení zákazu konkurence u člena představenstva, je povinen člen představenstva



1)

2)

předem informovat družstvo o těchto oko|nostech, Pokud bylo §hlomáždění delegátů
V okamžiku zvolení člena představenstva členem představen§tva na některou z těchto
okolností výs]ovně upozorněno, nebo Vznikla-li později a člen představenstva na ni
pisemně upozornil, má se zato, že tento člen představenstva óinnost, které se zákaz
týká, nemá zakázánu. ío Však neplatí, pokud shromáždění delegáiů Vysloví nesouhlas
s takovou činností do jednoho rněsice, kdy došlo k upozornění podle Výše uvedeného
ustanovení.

Čr,63
V orgánech družstva se hlasuje veřejně. Vjednot|ivých připadech se může jednajicí
orqán usnést na hlasováníiajném,
Každému členu družstva (společným č|enúm) i každému členu olgánu družstva náleží
jeden hlas.
V předsiavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným
písemně nebo pomocí plostředků sděIovaci techniky jestliže s tímto způsobem
hlasování projeVi souhlas Všichni ólenové olgánU. Pro tento případ se hIasující pokládaji
za přítomné,

č1.64
orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu
jednání, popř, o záležitostech, o jejichž projednáVání §e orgán dodatečné usnesl,
Jednání orgánů jsoU neveřejná, PředsedoVé jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o
přizváni da]šich osob k jednot]ivým projednáVaným záležitostem.
Jednání orgánů §počíVá V přednesenl podnětu kjednání, V rozplavě a zpravidla je
zakonóeno usnesením, Jednáníje třeba vést tak, aby by zjištěn skutečný §tav věci,

č1.65
o prúběhu jednání Všech orgánů druž§tva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a
zapisovatelem, ktený musí obsahovat:
a) datum a místo konánischůze;
b) přijatá usneseni;
c) výsledky hlasoVáni;
d) nepřijaté námitky členů, kteři požádali o jejich zaprotoko]ování,
Při|ohu zápisu tvoří seznam přítomných osob, pozvánka na něj a podklady, které byly
předloženy k projednávaným bodům,
V zápise se jmenovitě uVedou členové orgánu, kteří hlasova|i proti jednotlivým
Usnesením nebo se zdržeii h|asování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali
pro přúetí usnesení
Každý člen družstva má právo vyžádat §i zápis a jeho přílohy k nahlédnutí, každý člen
daného orgálu má o,áVo na Vydári kopie zápisu
Výsledky jednání a prijatá usne§ení shromáždění delegátů V úp|ném zněni bez
zbytečného odkladu predstavenstvo uveřejni oznámenim Vyvéšenym na informační
desce družstva podobu nejméně 60 dnú ode dne konání shromáždění, lnlormačni deska
družstva se zpřistupníčlenům družstva prostřednictvím internetových stránek,
Podrobnosti o postupu orgánů družstva při volbách a odvo|ání, o jednání a rozhodování
a oVěřoVání zápisu upravuje Volební ajednací řád, které schvaluje shromáždění
de]egátů,

čl,66
Shromáždění delegátů

shromáždění delegátů je nejVyšším orgánem družsiva, které VykonáVá V plném rozsahu
působnost členské schúze.
Do působnosti shromáždění delegátů náleží:
a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné píáVní

skutečnostii

3)

1)

2J

3)

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

6)
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3)

4)

5)

6)

b) přjjímat a měnit jednací řád a Vo|ebni řád;
c) volit a odvoláVat členy a náhradniky členů představenstva, č|eny a náhfadníky členů

konirolní komise, členy a náhradniky dalšich orgánů družstva podle stanoV a stanovit
pořadí, podle ktelého náhradnici nasiupují na uvolněná místa V těchto orgánech;

d) rozhodovat o určení odn,]ény předslavenstva, kontrolní komise a členú jiných orgánů
družstva zřízených sianovami, pokud je opráVněno tyto orgány nebo jejich č|eny Volit
a odvolávat,

e) lozhodovai o základnich otázkách koncepce rozvoje, schVaJovat řádnoU,
mimořádnou nebo kon§o]jdovanou účetní záVěrku a mezitímní účetní záVěrku;

0 schvalovat sB]louvu o Výkonu funkce;
g) rozhodovat o námitkách člena proii rozhodnuti o jeho Vyloučení;
h) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho Vzniku;
i) lozhodovat o rozdělenizisku nebo úhradě ztláty;
j) rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva;
k) rozhodovat o použiti nedě|itelného fondu,
l) rozhodovat o přen,]ěně družstva;
m) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací;
n) Volit a odvoiávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně;
o) schvalovai zpráVu likvidátora a o naložení s likvidačním zůstatkem;
p) rozhodovat o zvýšenínebo sníženi základního členského Vkladu;
q) schvalovat zásady hospodařeni, zásady pro stanovení Výše dalších ólenských

Vkladů, zá§ady pro stanovení nájemného za užíVání družstevniho bytu (družstevního
nebytového prostoru) a úhfad za plnění spojená s užíVáním bytu a pro tvorbu a
použití dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, rozhodovat o pravidlech
pro sestavování evidence pořadí Uchazečů o družstevní byt nebo družstevní
nebytový pro§tor, schvalovai Výši poplatku na spráVu družstva podle či, 40 odst, 4;

í) schvalovat zásady pro stanovení úhrad za úkony družstva prováděné z podnětu nebo
ve prospěch jednotliVého ólena družstva,

s) schvalovat statuty fondů;
t) projednáVat a §chvalovat zprávy představenstva a kontrolní koí]ise o činno§ti

dlužstva;
u) rozhodovat o dalších oiázkách, které tyto stanovy a zákon sVěřUjí do působnosti

shromážděnídelegátů,
shromáždění delegátů si může Vyhradit do sVé působnosti rozhodování io dalších
otázká6h, které Výslovně do působnosti §hromáždění delegátů tyto stanovy ani zákon
nesvěřuji; to nep|ati, pokud se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti
představenstva nebo do púsobnosti kontrolní komise družstva,
Pokud si shromáždění delegátů Vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své
působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na témže shromáždění delegátů,
na němž si shromáždění delegátů rozhodovánío určité záležitosti Vyhladilo,
shromáždění delegátů svoláVá představenstvo podle potřeby, nejméně Však jedenkrát
ročně, svolá jej Vždy, pokud jej o to požádá kontrolní komise nebo deset procent
zvolených delegátů, jejichž výkon funkce ke dni doruóení žádosti představensivu
nezanjkl, Pokud představenstvo nesvolá shromáždění delegátů bez zbytečného odkladu,
na žádost kontrolní komise nebo na žádost deseti procent zvolených delegátů, nebo
V důležitém zájmu družstva, může svolat sh.omáždění delegátů jedna třetina členů
představenslva, nebo kontlolni komise družstva, nebo likvidáior dlužsiva.
Na žádost kontrolní komise nebo na žádost deseti procent zvolených delegátú je
představenstvo povinno svo]ai shromážděnídelegátú tak aby se konalo do třiceti dnú po
doručení žádosti Neni-li shromážděni de|egátú V těchio případech svoláno iak, aby se
konalo do iřiceti dnů po doručení žádosii, jsou povinn] je svolat kontlolní komise,
likvidátor nebo jedna třetina členú představenstva. Pokud by tak neučinjji do deseti dnů
poté, kdy uplynula lhúta pro svolání shromáždění de]egátů představenstvern, může
svo]ai shlon]áždění delegátů a Učinit Všechny úkony siím spojené osoba zmocněná
k tomu písemně Všem] delegáty, kteří o svoláni shromáždění delegátů požádali,



7) Pokud není shromáždění delegátů svolané na žádost kontlo|ní komj§e nebo na žádost
deseti procent Volených delegátů Usnášení schopné, je jeho svolavatel pov]nen svolat
náhradní shromáždění delegáiů, To nep|atí, pokud kontrolní komise nebo deset procent
zvolených delegátů Vzalo zpět svojižádost o svoláni shromážděnidelegátů,

8) Představenstvo je povinno svolat shromáždění delegátů Vždy, pokud je to V důležitém
zájmu družstva. Představenstvo je také povinno svo|at shromáždéni de]e9átů pokud jej

o to požádalo alespoň deset procent členů družstva, kteri mají nejméně jednu pětinu
všech hlasů, Představenstvo je povjnno svolat shromáždéní bez zbytečného odkladu
také poté, kdy zjistí, že ztráta družstva do§áhla takové výše, že při jejím uhlaze|i ze
zdrojú dlužstva by neuhrazená ztláta dosáh]a Výše základního kapitálu nebo to lze
s oh]edem na Všechny okolnosti předpokládat, nebo družstvo se dostalo do úpadku nebo
do hrozícího úpadku a navrhne členské schúzi přijetí potřebných opatřeník nápravé

9) Predstavenstvo §VoláVá shromáždění delegátů, na němž se má projednat řádná účetní
záVěrka tak, aby se toto shromáždění konalo nejpozději do šesti měsíců po skončeni
účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena,

10)svolání shromáždění delegátů se oznamUje písernnou pozvánkou zaslanou všem
delegátům na adresu bydljště delegáia uvedenou V seznamu delegátů, popřípadé na
jinou doručovací adresu oznámenou delegáiem, a to nejpozději patnáct dnů před dnem
konání shromáždění delegátů. Zároveň se pozvánka uveřejní na internetových stránkách
družstva.

11) PozVánka na shromážděni delegátů mUsí obsahovat alespoň;
a) f]rmu a sidlo družstva;
b) místo a dobu zahájení shron,]ážděni delegátů; misto a doba shlomáždění de]egátů

musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost delegáta se shromáždění
zúčastnit;

c) označeni, Zda je sVoIáVáno shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění
delegátů]

d) p.ogram sh,omážděni delegátj,
12)Kpozvánce se přikládají veškeré doklady kjednotiivým záležitosiem programu

shromáždění delegáiů, 1,4á-li dojí1 ke Změně stanoV nebo k př]jetí usnesení, jehož
důsledkem je změna stanov, musí být k pozvánce přiložen též náVrh těchto změn nebo
návrh usnesení,

13)Družstvo je povinno informovat Vhodným způsobem sVé členy o možnosti seznámit se se
všemi podklady kjednotliVým zá]ežitostem programu shlomáždění delegátů, zejména
uveřejnéním způsobu a mista seznámení se s podklady na inteínetových §tránkách
družstva,

č1.67
Doplněni progřamu shromáždění delegátú

1)Na žádost deseti procent Zvolených delegátů nebo kontrolní komise je předslavenstvo
povinno zařadit jimi Určenou záležitost do programu jednání §hromáždění delegátů,
Pokud je taková žádost doruóena představenstvu až po odes|ání pozvánky, je
představenstvo povinno informovat delegáty příto.nné na svolanén,] shromáždění
delegátů o této žádosti, Tim Však neni dotčena povinnost představenstva svoIat nové
shrornážděni de]egátů,

2) Program shromáždění delegátů nelze po odes]áni pozvánek delegátům měnit.

č1.68
shromážděni delegátů je schopno se usnášet, pokud je přitornna nadpolovični Většina
delegátů nevyžaduje-li zákon nebo stanovy vyšší počet potřebných hlasů,
PráVo hlasovat na shromáždění delegátú mají pouze delegáti a náhradníci de|egátů,
pokud zastupují delegáty,
Každý delegát má jeden hIas,

1)

2)

3)
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4)

5)

6)

Pro posouzení schopnosti shromážděni se usnášet a stanoveni počtu hlasů potřebných
k př]jeii usnesení §e započítáVaji pouze hlasy delegátů, jejichž Výkon funkce ke dni
konání shromáždění delegátú trvá, Na schopnost shromáždění de|egátů se usnášet
nemá VliV skutečnost, že Vjednorn nebo Vice Volebních obvodech není ke dni konání
shromáždění delegátů zvo]en delegát; to neplatí, pokud predstavenstvo Vědělo, že
Vjednom nebo Více volebních obvodech není delegát zvolen, a neinformovalo ěleny
zařazené do těchto obvodů o této skutečnosti,
shromážděni de]egátů se usnáši Většinou hlasů přítomných delegátů, pokud jiný práVní
předpis nevyžaduje Vyšší počet potřebných h]asů,
V případě rozhodováni o
a) UhrazoVací poVinnosti;
b) zrušeni družstva s likvidací; nebo
c) přeměně družstva
je shromáždění delegátů schopno se Usnášet pokud jsou přítomni delegáti, kteří
zastupují alespoň dVě třetiny členů družstva a usneseni musí být přijato delegáty, kteří
za§tupují alespoň dVě iřetiny členů zastoupených na shromážděnídelegátú,
Neni-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá §volavatel, je-li to stále
potřebné, bez zbytečného odkladu náhladní shromážděni delegátů se stejným
programem, a io §tejným způsobem jako půVodní shromáždění delegátů a samostatnou
pozvánkou,
Náhradní shromáždění delegátů je schopno se usnášet, je-li přitomno alespoň de§et
procent Všech zvolených delegátů, nejnréně Však pět detegátů.
Každý č|en družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů,
Včetně jeho příloh a podk]adů poskytnutých delegátům, a to za úhradu nákladů účelně
vynaIozenycn spojenýc1 s jeJim poiizen'm

8)

9)

10) Ten, kdo svolal shromáždění delegátů, je povinen pořídit o jeho púběhu zápjs a tento
zápis podepsat, a to do patnácti dnů ode dne konání shromáždění delegátů, Pokud
sepsala tento zápls jiná osoba, podepíše je. i ona

11) Usnesení shromážděni delegátů se osvědčuje Veřejnou listinou, pokud se jedná o
a) změnu sianov;
b) zrušenidružstva s likvidaci;
c) přeměnu družstva;
d) schvá|ení převodu nebo zastavení záVodu nebo takové jeho části, která by

znamenaIa pod§tatnou změnu dosavadní struktury záVodu nebo podstatnou změnu
v předmětu podnikání nebo čínnosti družstva.

12) Právo zúčastnit se shromáždění delegátů mají členoVé kontrolní komise, členové
představenstva, likvidátor družstva a další osoby, o nichž to stanovi Zákon, Pokud
požádá některá z těchto osob o slovo, uděli se jí před zahájenim hlasování,

13) Pokud má shromážděni delegáiů rozhodovat o otázce, která se dotýká přímo
opráVněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o jeho námitkách ploti
rozhodnutí o jeho Vyloučeni, tento člen musí být pozván na shromáždění delegátů
písemnou pozvánkou zas|anou mu na adresu byd]išiě nebo sidla uvedeného
Vseznamu č|enů a má práVo zúčastnit se shrornážděni delegátú včásti, kierá se ho
týká, Pokud tento člen požádá před hlasováním delegátů o záležitosti, která se ho týká
o slovo, musi mu být umožněna obrana proti náVrhu na zamítnutí námitek a potvzení
rozhodnuti o Vyloučení,

č1,69
Volební obvody

1) 7a každý Volební obvod je Volen jeden delegát z řad členů zařazených do Volebniho
obvodu. Volebni obvody VytVáří a zrušu]e představenstvo,, Na takto stanovený Volební
obvod je Volen též jeden náhradník delegáta, Každý člen družstva je zařazen do
některého z volebnich obvodů, žádný člen družstva nesmí být Zařazen do Více Volebních
obvodů, Zánikern Volebního obvodu zaniká ifUnkce delegáta a náhradnika delegáta,
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2)

3)

2)

3)

1)

7)

8)

1)

4)

5)

Delegáta voli a odvoláVaji členové zařazení do Volebniho obvodu, pň volbě nebo
odvolání delegáta má každý ělen družstva jeden hlas, Píávo volit má i člen díužstva,
kteď je v prodleni se sp|něním Vkladové povinnosti, záznam o zvolení delegála nebo
jeho odvoláni musí b}'t součástí zápisu z Volebního obvodu, Zápis z Volebního obvodu je
dokladem o řádné Volbě delegáta nebo o řádném íožhodnutí o jeho odvolání,
změna počtu členů zařazených do jednotlivých Volebních obvodů nemá za následek
zánik fUnkce do§avadních delegátů, ani konání noqich Voleb delegátů.

č1.7a
Delegát shromážděni dele9átú

Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo, Delegát a jeho náhradník je Volen
na funkčni obdobi pěti let. Jeho funkce zaniká Volbou nového delegáta, nejpozději Však
posledním dnem jeho funkčniho obdobi,
Delegát může ze sVé íunkce odstoupii, a to písemným prohlášením doručeným do sídla
družstva. De|egáta lze rozhodnutím členů Volebniho obvodu, kde byl zvolen, kdykoli z
funkce odvolai.
Družstvo vede seznam delegátů. Do seznamu delegátů je zapisovánojméno a bydliště
delegáta, popřípadě jim jiná určená adresa pro doručování, den Vzniku, den a důVod
zániku jeho funkce. Udaje V seznamu delegátů Včetně jejich změn družstvo uchováVá po
dobu deseti let ode dne zánikU funkce delegáta, jehož se údaje týkají.
Každý člen družstva má práVo nahližet do seznamu delegátů a poňzovat si z něj opisy a
vypisy.
Delegát je povinen VykonáVat svoji funkci osobně, jednat V §oulady se zájmy členú
zařazených do Volebniho obvodu, v němž byl zvolen, informovat členy volebniho obvodu,
kter,ý zastupuje, o svoláni shromáždění delegátů, o navženém programu shromáždění
delegátů a vyžádat si jej;ch pokyny a jednat V souladu s Většinovým názorem členů
volebního obvodu, informovat o průběhU a Výsledcich shromáždění delegátů io přUatých
rozhodnutich,
Delegát je povinen zúčastnit se shromážděni delegátů. Delegát, ktený se nemůže
zúčástnit shromážděni delegátú, informuje neprodleně o této skuteěno§i svého
náhradníka a Vyrozumí jej o svolání shromáždění delegátů a předá mU veškeré podklady
a informace.
za každého delegáta může být zvolen pouze jeden náhradnik delegáta- Pokud §e
delegát nemůže zúčastnit shromáždění delegátů, je opráVněn se jej zúčastnit a na ném
hla§ovat náhradník delegáta. Pň výkonu funkce má náliradnik delegáta stejná píáVa a
povinnosti jako delegát, ustanoveni těchto stanov a jiných právnich předpisů o
delegátech se pro náhradníka delegáta použijíobdobně.
Dnem zániku funkce delegáta se jeho náhradník stáVá delegátem na zbytek íunkčního
období, na Keré byl de|egát, jehož funkce zanikla, zvolen.

č| 71
Nep!atnost usne§eni §hřomáždění delegátů

Každý člen, člen představenstva nebo člen kontrolni komise se může dovoláVat

6)

neplatnosti usnesení §hromáždění delegátů podle ustanoveni občanského zákoníku
upravujicich neplatnost usneseni členské schůze spolku pío rozpor se zákonem a
jinýmipráVními předpisy nebo stanovami družstva, PráVo dovolai se neplainosti
íozhodnutí zaniká do tří měsícú ode dne, kdy se příslušná osoba dozvěděla nebo mohla
dozvědět o rozl,]odnulí, nejpozději Však do jednoho roku od přijeti rozhodnutí,
Podmínkou pro dovo|ání se neplatnosti usnesení o shromáždění delegátů je zájem
hodný právni ochrany, pokud se neplalnosti nelze dovolat U orgánů družstva. DůVodem
neplatnosti usnesení delegáiů je ijeho rozpor s dobnými mravy,

2) Usneseni shromáždění delegátů není neplatnéjen z toho důVodu, že
a) zařazeníčlenů do Volebnich obvodů bylo provedeno v rozporu se stanovami družstva

nebo zákonem;
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1)
2)

b) Vjednom nebo Více Volebních obvodech ke dni konání shlomážděni není zvolen
delegát ani jeho náhladník;

c) náhradník delegáta se nemohl zúčastnit shromáždění de]egátů proto, že ho delegát,
ktený se shronráždění delegátů nezúčastnil, o jeho svolání neinformoval;

d) delegát jedná V rozporu s usnesením členů zařazených do volebního obvodu, za
kter]' bylzvolen,

3) soud nevyslovi neplatnost, doš]o-1i k porušení stanov, nebo obecně záVazného právního
predpisu, aniž to mélo záýažné práVní následky, a je-l] V zájmu družsiva hodném plávní
ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevyslovi ani
tehdy, bylo-lj tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabyiého V dobré Víře, Nebylo-
li práVo pod]e odst.1 uplatněno V zákonné lhůtě, případně nebylo-1i náVrhu na Vyslovení
neplatnostl Vyhověno, nelze platnost usneseni shrornáždění de]egátů již přezkoumávat,

čl, 72
představenstvo

statutárnim orgánern družstva ]e představenstvo,
Předsiavenstvo je opráVněno jednat jménem družstva navenek Ve Všech věcech-
Jménern představenstva jedná předseda a V dobé jeho nepřítomnosti nebo
Zaneprázdnění mistopředseda nebo jiný člen představenstva V pořadí stanoveném
představenstvem,

3) PráVní ůkony představenstva, pro které je předepsána písemná íorma, podepisuje za
družstvo předseda (popř, místopředseda) a dalši člen předsiavenstva, Podepisujejj
předseda spolu s mistopředsedou, ]e podpis místopředsedy považován za podpis
dalšího člena představenslva, Představenstvo může na záktadě písemné plné moci
pověřit zastupováním družstva íjiné fyzické či právnické osoby,

čl,73
Představenstvo určuje Volebni obvody delegátů a stanovuje jejich počet na nejbližší Volební
období i podmínky jejich vo]by, přičemž nemusí Vycházet z pravidla, že každý z delegátů se
Volí stejným počtem hlasů, pokud je to nutné Vzhledem k organizačnímu uspořádání
družstva.

č|.74
1) Představenstvo má 7 č|enú a jednoho náhradníka, Náhradníci nastupují na Uvo|něné

místo člena představenstva pod]e při jejich volbě určeného pořadí, Vyjádřeného jejich
číslern náhradníka,

2) Funkce čIena představenstva zaniká Vo]bou nového ólena představenstva, ledaže
z rozhodnUtí shromáždění delegátů plyne něco jiného,

3) Člena představenstva může před uplynutim funkóního období shromáždění delegátů
odVoiat

4) Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinii V době, která je pro
družstvo nevhodná,Jeho Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení
tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okanržik zániku fUnkce,

5) V případě sm.ti člena představenstva, odstoupení zfunkce, odvolání a nebo jiného
ukončení jeho funkce zvolí nejbližší shromážděni delegátú nového člena představenstva,

6) Představenstvo, jehož poóet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
do příštího shromáždění delegátů, pokud není zvolených náhradniků, kteří by nastoupili
na uvolněné místo člena představenstva podle §tanoveného pořadi,

7) Č|enové představenstva ajeho náhradnícj se Voli zčlenů družstva tak, aby členové
představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými
v řadě přímé, nebo sourozenci,

8) Předsiavenstvo volí ze svých členů předsedu predstavenstva (dále jen ,,předseda") a
místopředsedu předstaVenstva,
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čl,75
1) Představenstvo se scházi podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. lv]u§í se sejíi do

deseti dnů od doručeni podněiu kontroIní komise jestliže na je]i VýzVu nedošlo k nápravě
nedostatků

2) schůzi představenstva svolává předseda, popř, místopředseda, popř. pověřený člen
představenstva. Termín konání následné schůze představenstva se jeho členům
oznamuje V zápise z předeš|ého jednání. Písemné podklady, které mají být předmětem
jednání schúze představenstva se členúm za§ílají předem, případně jsou jim předkládány
před jednáním předstaVenstva,

3) Jednotlivé záležitosti před]ožené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je
předkiádá, přičemž současné předkJádá inávrh usnesení-

čl,76
organizováni píáce představenstva

V lámci této činnosti předseda představenstva
a) svoláVá a řídi schůze představenstva a navrhuje program jeho jednáni;,
b) organizuje připravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků

jednáni a olganizačně zajišt'uje plnění usneseni představen§tva;
c) jedná jménem představenstva navenek Ve Všech věcech družstva;
d) podepisuje s dalšim členem představenstva právní úkony, pro které je předepsána

písemná forma,

č| ,77

Rozhodováni o bytových otázkách
1) V rámcitéto činnosti a po projednání představenstvem, uzavirá předseda představen§iva

spolu s dalším členem představensiva:
a) budouci smlouvu o nájmu družstevního byiu (družstevniho nebytového prostoru)

podle čl. 12 písm. e);
b) sm|ouvu o nájmu dfužstevního bytu (druž§tevniho nebytového prostoru) podle čl. 12

pism,0, popi, k bytové náhradě:
c) dohodu o zániku nájmu družstevního bytu podle čl,50;
d) smlouvu o přenechání bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu podle čl.

32
2) PředstaVenstvodále:

a) rozhoduje o rozsahU příslušenství družstevního bytu (družstevního nebytového pro-
storu);

b) dáVá souhla§ ke sm|ouvě o podnájmu bytu (části bytu) podle U§tanoveníčl, 47;
c) uděluje souhias k dočasnén,]u použití bytu nebo jeho části pro jiné účely než bydlení

podle čl, 53 odst, 2,
3) o žádosti č|enů podle odst, 2 rozltoduje představenstvo nejdéle do třiceti dnů od jejich

podání,

čl 78

, Řízení běžné činnosti díužsiva
1) Výkonem běžné činnosti družstva je pověřen ředitel spráVy družstva, s kieným je

uzavřena pracovní smlouva, Pracovní poměr rnu vzniká z přislušných ustanovení
zákoni\u práce a neri statutá.nj orgán,

2) Ředitel je V placovnim poměru k družstvu a nemusí být jeho členem. Plní usnesení
představenstva a jiné úkoly dané předsedou §ouvisejíci s prací představensive



4)

3) Ředitel je V čele pracovniho aparátu spráVy, kteni řidí jako jediný odpovědný vedoucí
zaměstnanec spráVy družstva běžnou č;nnost družstva, jejichž náplň je dána schváleným
organizačním řádem družstva.

Řed]tel je povinen V rozsahu svých pravornocí řídit správu družstva tak, aby bylo
dosaženo co nejlepšího hospodářského Vý§ledku družstva a zajištěno řádné plněni
s|užeb spojených s uživáním bytových jednotek a nebytových prostoú nájemci nebo
Vla!sn'ky dle,l/aViené sŤloLvy o spraVě,

Za Výkon §Vé funkce odpovídá ředite] představensivu,

čl,79
kontrolní komise

Konirolní komise je oprávněna kontrolovat Veškerou činnost družstva a projednáVat
stižnostl členů družstva, KoniroIní komise odpovídá Za svou činnost shromážděni
detegátů a podáVá mu zprávy o sVé činnosti, Na ostatnich orgánech družstva je
nezáVislá,
Kontrolni komise se Vyjadřuje k řádné účetní záVěrce a k náVrhu na rozdělení Zisku nebo
na úhradu ztráty družstva.
Konirolní komise je oplávněna Vyžadovai od představenstva jakéko]i iníormace
o hospodaření dlužstva, Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu oznámit
konkolní komisi Všechny skutečnosti, které mohou mil závažné důsledky V hospodaření
nebo postavení družstva a jeho členů,

2)

3)

5)

6)

2)

3)

5)

1)

7)

4) Na Zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo a Vyžaduje zjednáni
nápraVy,
Kjednotlivým úkonům může kontrolní komise pověřit jednoho nebo Více č|enů, kteří
v této věci mají opráVněni žádat informace V rozsahu opráVněni kontrolní kornise,
Neodstraní-li představenstvo zjištěné nedostatky, je kontrolní komise opráVněna požádat
představenstvo o svolání shromážděni delegáiů.

č1.80

1) Kontrolni komise má 3 členy a 1 náhladníka, Náhradníci nastupují na uvolněné místo
č|ena kontrolni komise podle při jejjch Volbě určeného pořadi, Vyjádřeného jejich číslem
náhredníke
Funkce člena kontro]ní komise zaniká volbou nového jejího člena, ledaže Z rozhodnutí
shromáždění delegátů plyne něco jiného,
Člena kontrolní komise může před uplynutím funkčního období shromáždění delegátů
odVolat,
Člen kontro|ní komise může z funkce odstoupit. Nesmí tak Však učinit v době, která je plo
družstvo nevhodná, Jeho výkon íunkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení
tohoto oznámení, neschválili kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku
fUnkce

5) V případě smrti člena kontrolní komise, jeho odstoupení z funkce, odvolání a nebo jiného
ukonóení jeho funkce zvoli nejb]ižší shromáždění delegátů nového člena kontroIni
komise
Kontro|ní komise, jejíž počet členú nekiesi pod polovinu, může jmenovat náhradní členy
do příštího shromáždění delegátů, pokud neni zvolených náhradníků, kteří by nastoupili
na uvolněné místo člena kontrolníkomise podle stanoveného pořadí,
Členové kontrolní kornise a jejich náhradníci se Volí zčlenů družstva tak, aby č|enové
kontrolní komise nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými
V řadě přímé, nebo sourozenci,
Kontrolní komise Volize svých členů předsedu a místopředsedu,

4)

6)

8)
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1)

čl,81
schůZi konkolní komise svoláVá předseda popř, mistopředseda, popř, pověřený člen
kontrolní komise, písemnou pozvánkou zas|anoU Všem členům kontrolní komise ale§poň
sedm dní před konáním schůze poštou, popř, elektronickou poštou, pokud se tak usnese
kontrolni komise hlasy Všech svých členů, V pozvánce se uvádí datum, hodina a místo
konání schúze a pořad jednání; k pozvánce se předkládají písemné podklady, které mají
být předmětem jednání schůze koniro]ní komise, Se souhlasem Všech členů kontrolni
komise |Ze projednat písemné podklady předložené až při zahájenischůze,
Kontrolni komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za tři mě§ice,
Podklady pro jednání schůzi, ze)rl'éna zTávy o Vykonaných prověrkách, kontrolách
a revizich, jakož inávrhy na opatřeni, připravují a kontroiní komisi předkládají Ve
slanovených |hůtách pověření členové komise, kteří také komisi iníormují o průběhu
provělek a kontrol, Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádi a odúVodňuje
zpravidla ten kdo je předkjádá, přičemž současně předk]ádá i návrh u§nesení,

2)
3)

1)

2)

část vIt.
Družstvo a správa bytových domú

č1.82
správa domu a spoluvlastnictví

spráVa domU / pozemkU / zahrnUje Vše co nenáleží Vlastníku jednoiky a co je V zájmu
Všech spo]uvlastniků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemekjako
funkční celek a zachování nebo zlepšení §poleóných částí,
z hlediska §poluvlastnictví V domech a práv od nich odvozených plnídružstvo funkci
spráVce: a) V domech Ve spoluvlastnictví, kde do§Ud nevzniklo spo]ečenství Vlastníků

b) V domech se statutem společenství vlastníkú

čl,83
zástupce domu

1) Zá§iupcem domUje osoba, která zastupuje dům Ve kterém nevzniklo společenství
Vlastníků- Ve spolupráci se spráVcem /sBD/ se jako kontaktní osoba spolupodíli na
správě a provozu do.nu V okruhu sVé působnosti, V této oblasti zástupce domU zejména :

a) sleduje technický stav objektu a formou žádanek upozorňuje družstvo (spráVce) na
nuinost provedeníoprav a údržby do Výše 20000,- Kč
kontroluje provedení prací, u oprav Většího rozsahu spolupodepisuje jejich převzetí

spolupracuje s družstvem (spráVou) při sestavováni plánu oprav po předchozím
projednáníV domě, ktený zastupuje
kontroluje tvorbu a čerpánífondu oprav domu - střediska bytového hospodářstvi
seznamuje dúm s Výs]edky hospodaření domu,střediska bytového hospodářství, s
ročním Vyúčtovánim nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíVáním bytu
projednáVá se zástupci družstva zajištění oprav Většího rozsahu V domě
zajišt'uje konáni společných schúzi nájemců a Vlastniků V domě a pořizuje zápis z
těchto jednání
zajišťuje p]nění usnesení z jednání V domě a přenos informací mezi spráVou a
domem
na zák]adě pisemného zmocnění představenstvem zastupuje družstvo na
shromáždění společenstVí Vlastníků jednotek V domě,

b)
c)

d)
e)

0
9)

h)
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2) Zástupce domu se vo|í na společné schůzj nájemců a Vlastníků V domě / Vchodu /,

K jeho zvolení je třeba souhlasu nadpoloviční Většiny z celkového počtu bytú,
3) Neni|i možné zástupce domu zvolit nebo neplní-li své povinnosti, zajišťuje plněnijeho

úkolů představenstvo prostřednictvím pověřeného pracovnika spráVy. ZVýšené náklady s
tím spojené se hradí k tíži střediska bytového hospodářství/ domU/ nájemcůrn a
Vlastníkům jednotek v souladu se smlouvou o Zajišt'ování spláVy spo|ečných částí domu-

či 84
Rozhodovánív domech bez Vzniku společenstvi vlastniků

1) V domech bez Vzniku společenstvívlastníků rozhodují uživatelé bytů o společných
částech domu a o Věcech spojených §e spráVou domu / pozemku / na spo|ečné
schúzi nájemců a Vlastníků v dorně / Vchodu /, Společná schůze zejména:
a) Volia odvo|áVá ze svého středu zástupce domu
b) rozhoduje o výši finančni odměny zástupci domu
c) rozhoduje o flnančním limitu, do jehož Výše může zástupce domu zadáVat opravy

společných částí bez souhla§U schůze V domě
d) rozhoduje o opravách Většího rozsahu a o jiných investicich do společných částí

domu
2) o projednáVaných záležitostech rozhoduje společná schúze V domě hlasovánim o

náVrhu usne§ení, Usneseníje přijato, hlasovala-li pro něj nadpolovični většina
zástupců Všech bytů, pokud zákon nebo stanovy neurčujíjinak, Každý byt rná sílu
hla§U odpovidající jeho spoluvlastnickému podí|u,

3) rozhodovací působnost společné schůze je vymezena počtem bytů, ktelé si tvoří
jeden fond oprav

4) o průběhu jednání V domě pořizuje zástupce domu Zápis, kiený musi obsahovat:
a) datum a misto konáníschůze
b) přijatá usnesení
c) Výsledky hlasování

či, 85
RozhodoVání mimo schůzi domu / per rollam /

1) Není-li svolaná schůze v domě způsobilá Usnášet se, může zástupce domu do
jednoho měSíce ode dne, na ktePý byla schůze svolána, navrhnout V pisemné formě
aby uživatelé bytů rozhod]i o týchž záležitostech mimo zasedáni,

2) NáVrh musí obsahovat alespoň návrh Usnesení, podklady potřebné pro jeho
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, Ve které se rná V|astník
jednotky vy]ádřit, Neurči-li stanovy delší lhůtu, platí, že ]hůta činí patnáct dni,

3) K platno§li hlasování se Vyžaduje Vyjádřeni uživatele bytu s uvedením dne,
měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané Vlastní rukou na listině obsahujíci plné
znění návrhu rozhodnutí,

4) Zástupce domu oznámí uživate|ům bytů V písemné formě Výsledek hlasováni,
a pokud bylo Usnesení přiato, oznámíjim i celý obsah přijatého usnesení,

č1.86
RozhodoVánív domech se společenstvím vlastniků s právni subjektivitou (sVJ)

1) VZniklo]i V domě spo|eóenství vlastníků, řídí se jeho Vztahy uvnitř domu zákonem a
internimi stanovami společenstvi.

2) Vžahy mezi společenstvín,] Vlastníků / SV / a sp.ávcem / sBD / jsou upraveny smlouvou



1)

2)

1)

2)

o zajišt'ování spráVy spo|ečných ěásti dornu,
3) zástupcem domu jako kontaktni osoby ve smyslu čl, 81 se rozumí člen / členové /

Výboru společenstVi Vlastníkú,

č B/
zastupováni družstva ve společenstvi vlastniků

Ve společenství V|astníků jednotek, jehož je družstvo členem, zastupuje družstvo
předseda předsiavenstva nebo představenstvem pověřený zmocněnec,
Předseda nebo pověřený zmocněnec jedná a h]asuje Ve spo|ečenstvi Vla§tníkú jednotek
V Zájrnu družstva, přičemž je povinen se při hlasování řídit přislušným usnesením nebo
pokyny příslušných orgánů družstva.

část Vll.
Hospodařenídružstva

č1.88
Financování činnosti družstva

DíUžstVo h.adí náklady a Výdaje sVé činnosti z člen§kých Vkladů, přijrnů získaných
z bytového hospodářstvi a z osiatní hospodářské ójnnostj, příp. z jiných zdrojů,

č1.89
Bytové hospodařeni

Základní ekonomickou jednotkou bytového hospodářství je středisko byiového
hospodářství, které obvykIe předst
avuje bytový dům či dorny nebo nebytový objeki, jehož výstavba byla samostatně
financována, nebo dům, V němž jsoU Vymezeny jednotky podIe jiného práVního předpisu,
JednotliVá §třediska bytového hospodářství jsou na sobě ekonomicky nezáVislá, jejich
Výnosy a náklady se V účetnictví družstva evidují odděleně.
Činnost §třediska bytového hospodářství se financuje zejména z členských Vkladů,
nájemného z družstevnich bytů (družstevních nebytových prostor) Vy]ma poplatku na
spráVu družstva podle č1. 40 odst, 4, z nájemného z ostainích bylů a nebytových prostor
vdomě Ve Výši stanovené představenstvem družstva,zúhrad za plnění spojená s
užíVáním Všech bytů a nebytových prostor v domě, z přispěVků Vlastníků jednotek na
správu domu a pozemku, je-li družstvo spráVcem domu podle jiného práVního předpisu,
Zisk nebo ztráta §třediska bytového hospodářsivi se každoročně Vypořádá podle
rozhodnuti shromáždění delegátů. Ztráta se přednostně uhradíz fondu da|ších členských
Vkladů podle čl, 16 evidovaného na příslušném středisku bytového hospodář§tVí nebo ze
statutárního fondu bytového ho§podářství, Uhrazovací povinnost podle čl, 13 písm. i) lze
členům uložit teprve po vyčerpání uvedených fondů, Ztráta Vzniklá V důsledku převodu
družstevniho bytu (družstevního neb},tového prostoru) nebo příslušejícího pozemku se
uh.adi zfondu dalších členských Vkladů podle čl. 15. Zisk se převede do statuiárního
fondu bytového hospodářství, Zisk nelze rozdělit mezi členy, ledaže je jejich podíl na
zisku převeden do dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice a použit podIe čl,
101 odst. 2.

č1.90
ostatní hospodaření

Přijmy na úhradu nákladů a Výdajů siředisek ostatního hospodařeni (středisko spráVy
středisko údržby aj,) získává družstvo zejména z popJatků na správu družstva hrazených
podle čl,40 odst, 4 nájemci družstevnich bytů (neb}4ových prostor), z odměn od

4)

1)
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2)

a
4)

Vlastniků bytů a nebytových prostor a od společenství Vlastníků jednotek za zajišt'ování
spráVy domu podle zvláštního zákona, ze zápisného nových členů, čienských přispěVků
a j .ých úhrad od č enů a z flnalč^ícl- vý'rosl,
Náklady ostatního hospodaření jsou veškeré nák|ady, které Vznikají mimo střediska
bytového hospodářství,
Ze Zisku ostatního hospodaření hradi družsivo přednostně sVé povinnosti Vúči státu,
Zby|ý z]sk použije podle rozhodnuti shromáždění delegáiů.
Ztrátu z ostatniho hospodaření hradid.užstvo podle rozhodnutíshromážděnídelegátú:
- z nedělitelného fondu nebo jiného zajišt'ovacího iondu,
- zfondu dalších ólenských Vkladů uhrazených podle čl. '16 evidovaného na středisku

osiatnlho hospodaření (snížení zákIadniho kapitálu),
- rozvržením na členy v poměru podle rozhodnutí shlomáždění delegátů (uhrazovaci

povinnost podle čl, 13 písm- i) lze členům uložit teprve po vyčerpání uvedených
íondů),

- ze základního kapitá|u snížením základních č]enských vkladů,
- kombinacívýšeuvedenýchzpůsobů,

č1.91
Fondy družstva

1) Družstvo rnůže Vytvářet kromě zák]adního kapitálu a specifických družstevních fondů
zabezpečUjících zdroje družstevní Výstavby další vlastni Zdroje na financování činností
družstVa,
Družstvo Vytváři nedělitelný íond. Dá]e vytváří fond dalších členských Vkladů pod]e čl, 15
(porizovacích) a fond dalších členských vkladů podle čl, 16 (dodatečných), které jsou
souóástí základního kapitá]u, iond druž§tevní Výstavby, dop]ňkový fond družstevni
Výstavby, příp, jiné kap]iáloVé fondy, statutálnifond bytového hospodářství, sociálni fond,
přip, dalši zajišťovaci fondy.
Tvorba a použití fondů se řídí zákonem a jinými práVními předpisy, těmito stanovami
a dalšími Vnitlodružstevnimi předpisy schválenýnri shromážděním delegátů,
Fond dalšíclt členských Vkladů podle čl, 15 (pořizovacích), fond družstevní Výstavby,
doplňkový fond družsievní výstavby, siaiutárnífond bytového hospodářství a dtouhodobá
záloha naopravy a dodatečné investice, případně tond dalších členských Vk|adů podle čl,
16 (dodatečných), pokud tak rozhodne představenstvo, se evidUjí odděleně podle
jednotliVých siředisek bytového hospodářství,

čl,92
základní kapitál

Základní kapitál družstva tvořísouhrn základních a dalších členských Vkladů,
Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů a dále podle jednot|ivých středisek
bytového hospodářství, jde,li o další členské Vklady podle čl. 15 (pořizovací), příp, další
členské vklady podle čl, 16 (dodatečné), o kterých tak rozhodlo představenstvo,

čl,93
Nedělitelný fond

Nedělitelný fond se tvoříze zisku středisek ostatního hospodaření nebo převodem zdrojů
z iinÝch fondů ze zisku,
Nedělitelný fond se použíVá na úhradu Zkáty §tředisek ostatniho hospodařeni, případně
k p,evodu do jTých zajišťovac;ch fordU,
Nedělitelný fond ne|ze za trváni družstva rozděljt mezi členy

č1.94
Fond pořizovacích dalšich členských vkladů podle čl. í5

Fond dalšich členských Vkladů pod]e čl. 15, který je součásti základního kapitálu, se tvoří
z peněžního či nepeněžního plnění č|ena na další č|enský vklad nebo převodem zdrojů

3)

4)

1)

2)

2)

3)

1)

1)
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2)

1)

2)

3)

1)

1)

z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, jsou-li tyto zdroje použity na
financování technického zhodnocení domu nebo k pořizeni pozemku příslušejícího
k domu
Fond se použíVá na financování investičních výdajů spojených spoříZením domu,
družstevního bytu (d.Užstevního nebytového prostoru), technickým zhodnocením domu
družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo s pořízenírn pozemku
přísluše]ícíhok domu, Fond se použije k úhradě ziráty družstva vzniklé převodem
družstevního bytu (družstevniho nebytového prostoru) a souvise]ícího pozemku do
V]astnictví člena podle jiného práVniho předpisu,
Fond se snižUje při převodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a
souvisejícího pozemku, jsou-li tyio převody podle jiného práVního předpisu' povinně
bezúplatné, při úplatném převodu družsievniho bytu (družstevního nebytového prostoru)
nebo souvisejícího pozemku, je-li na úh.adu kupní ceny započítán nabyvateli dalši
členský Vklad, při úhradě ztráty podle odstavce 2 nebo Vráceni dalšiho členského Vkladu
nebo jeho části ólenovi družstva,

čl,95
Fond družstevní výstaVby

Fond družstevní Výstavby je kapitálový fond, kteni se tvoři z posk},tnutých příspěVků na
družstevní výstavbu, splátkami úmoru investičního úVěru na družstevní bytovou
výstavbu, převodem z doplňkového fondu družstevní výstavby nebo z jiných fondú anebo
z dlouhodobé zá|ohy na opravy a dodatečné invesiice při financování technického
Zhodnocenidomu nebo pořízení pozemku příslušejícího k domu,
Fond se používá na financování investičních Výdajů spojených s družstevní Výstavbou,
technickým zhodnocením domu nebo s pořízením pozemku příslušejícího k domu, Fond
se snižU]e při převodu bytu z družstevního Vlastnictví podle jiného právního předpisu

č1.96
Doplňkový fond družstevn í výstavby

Doplňkový fond družstevni výstavby se tvoří převodem z fondu družstevní Výstavby Ve
Výši odpisů hmotného majetku, zejména nebytových prostor pronajímaných v domě
V rámci podnikání družstva, jestliže se tento majetek účetně odpisuje.
Fond se použivá na í]nancování inve§tičních výdajů při současném převodu do fondu
družstevní Výstavby, Fond se dále snižuje při převodu družstevního bytu (družstevního
nebytového prostoru) z družstevního Vlastnictvi podle jiného pláVního předpisu vtěch
případech, kdy se nabyvatel § převodem družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) stáVá spoluvlastnikem nebylového prosioru, z jehož odpisů byl iond tvořen,

č1.97
Fond dodatečných dalších ělenských vkladů podle čl.,t6

Fond dalších členských Vkladů pod]e čl. 16, který]e součá§tízákladního kapitálu, se tvoří
dalšími ólenskýmiVklady uhrazenými podle ó1, 16,
Fond evidovaný na středisku ostatního hospodaření se používá na úhradu ziráty nebo na
financování investičních Výdajů tohoto střediska, Fond evidovaný na středisku bytového
hospodářství se použíVá na úhradu ztráty nebo na flnancování investiónich výdajů tohoto

čl,98
Statutární fond bytoVého hospodářstvi

Statutární iond bytového hospodářstvi se tvoří ze zisku střediska bytového hospodářství,
přip, Z jiných zdrojů.
Fond se použivá kúhradě ztráty střediska bytového hospodářstvi a kf]nancováni
investičních Výdajů při současném převodu do iondu družstevni výstavby, Fond se dále

1)

2)

2)
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snižuje při vypořádáni vlastníka jednotky podle jiného práVniho předpisu'.

č1.99
Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice

,1) Zá]oha se tvoři plavidelnými imimořádnými příspěvky znájemného aZ příspěVků
V|astníků jednotek pod]e jiného pláVniho předpisu, je§il]že v donrě nevzniklo společenství
V]astníků jednotek a druž§tvo je spráVcem domu.

2) Záloha se použíVá na financováni oprav, údžby, příp, dalšich provozních nákladů a na
f]nancování invest]čních Výdajů, zejména rekonstrukci a rnodernizací společných čásií
bytového domU.

3) Způsob tvorby a použití zálohy podlobně upravují směrnice družstva schválené
shromážděnim delegátů.

4) Není,li se členem uzavřena smlouva o dalším č|enském Vkladu podle čl. 14 odst, 3,
převádějí se při financování investičních Výdajů zdroje z dlouhodobé zálohy do fondu
družstevni Výstavby, Pokud takové smlouva uzavřená je, poUžije se záloha na splněni
da'sího členskeho Vk,adu podle čl, 15

5) ZálohU nebo její část lze nájemci, resp- Vlastnikovi Vrátit, rozhodne-li tak představenstvo,

čl. 100
sociá|nífond

1) Sociální fond se tvoří ze zisku středisek ostatniho hospodaření Ve Výši podle rozhodnuti
shlomáždění dele9átů.

2) Fond se poUžíVá na financování sociálních potřeb Zaměstnanců družstva V souladu
s pracovnísmIouvou, kolektivní smlouvou nebo srněrnicemi družstva,

čast vttt,
zrušenía likvidace

čl, 101
Družstvo §e Zrušu]e práVnírn jednánim, rozhodnUtím soudu nebo z dalších dúVodů

stanovených zákonem-

čl. 102
o zrušení družstva rozhoduje shromáždění delegátú,

1) Toto rozhodnuti shromáždění delegátů o zrušeni družstva musí být osvědčeno Veře]nou
listinou,

2) Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabýVá práVní

3) Rozhodne-li shromážděni delegátú o zrušenídružstva s likvidaci, ustanoví likvidátora,
4) Zrušuje-ti se družstvo při přeměně, Zrušuje se bez likvidace dnern účinnosti přeměny

Přeměnou se rozumí fúze, rozdělení a změna právni folmy, Podrobnosii upravuji jiné
práVní předpisy,

čl, 103
1) soud na návrh ioho, kdo osvědčí právnizájem, nebo ibez návlhu zrušídružstvo a nařídí

jeho likvidaci jestliže:
a) vyvíji nezákonnou činnost V takové míře , že to záýažným zpúsobem narušuje Veřejný

pořádek;
b) nesplňUje nadále předpoklady Vyžadované pro Vznik družstva zákonem;
c) nemá déle než dva roky statutárni orgán schopný usnášet se;
d) není schopno po dobu delší než jeden rok VykonáVat svou činnost a plnit tak svůj

účeli

5Zákon 
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e) nemůže VykonáVat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy;
0 porušuje záVažnýrn způsobem ustanovení jiného práVního předpisu o hospodaření

se svým majetkem;
g) provozuje činnost, která je V rozporu sejiným zákonem, zejména jde-li o takovou

činnost, která může ohrozit uspoko]'ování bytových potřeb členů družstva.
2) V prípadě, že soud rozhodl o zrušení práVnické osoby, jmenuje likvjdátora,

čl, 104
Dnem, kdy je družstvo zrušeno, Vstupuje do likvidace

1) Při likvidaci družstva se postupuje podle zákona a jiných právních předpisů,

čl, 105
Dokud nejsou uspokojena práva Všech Věřitelů, kteříVčas přih|ási]i sVé pohledáVky, nelze

podíl na likvidačním zůstatku ani ve íormě zálohy Vyplácet ani ho jinak poUžít,
1) Konečnou zpráVu o průběhu likvidace, náVrh na použiti llkvidačniho Zůstatku a účetní

záVěrku, které je povinen zpracovat, předloží likvidátol ke schválení shromážděni
deIegátů.

2) Podíl ólena na likvidačnim zůstatku je íoven splněné Vkladové povinnosti k členskému
Vkladu, Podíl na likvidačním zú§tatku se VyplácíV penězích,

3) Nelzeli pláva Všech členů uspokojit zcela, uspokoji se poměrně, Pokud po uspokojení
práV Všech členů ohledně podílU na Iikvidačním zůstatku zů§ianou nelozděleny nějaké
prostředky z likvidačního zůstaiku, rozdělí se rnezi členy rovným dílern.

část lx.
společná ustanovení

č|, 106
Rozhodnutí orgánú dlužstva dotýkajíci se jednotlivých členú družstva nebo jednotlivých

orgánů družstva, se oznamujítěmto členům nebo oigánům,

čl. 107
Podněty ělenů

o podnětech členů k rozhodnutím ačinnosii orgánů družstva rozhoduji orgány družsiva
nejdéle do šedesáti dnů od jejich podání. o jejich Vyřízení informuje příslušný orgán družstva
člena doporučeným dopisem,

čl. 108
Doručování

,1) DrUžstVo doručuje svýrn ólenům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným Vhodným
způsobem, např, prostřednictvím Veřejné datové §ítě ato na adresu, kterou člen sdělil,
4ebo do místa, klere je d.užstvu známé,

2) Doručeni písemností doporučeným dopisem nebo do Vlastních rukou je nutné pouze
V připadech určených těmito stanovami nebo jednacím řádem družstva či jiným
Vnitrod.UžsteVním předpisem,

3) Povinnost družstva doručit písemnost doporuóeným dopisem je splněna, jakmi]e pošta
písemnost doručí, nebo jakmile ji Vrátí družstvu z posledni známé adresy člena jako
nedoručitelnou, Tato povinnost je splněna itehdy, jakmile je písemnost doručena
íunkcionářem nebo zaměstnancem družstva a člen její převzeti písemně potvrdí nebo
přeVzeti odmítne,

4) PoVinnost d.užstva doručit pisemnost do vlastních rukou je splněnai
a) při doručování písemností funkcionářem nebo zaméstnancem družstva, jakmile člen

Ielí převzetí písemně polvldí
b) při doruóování poštou, jakmile pošta písemno§t do Vlastnich rukou doručí. Učinky

doručeni nasianou itehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

nedoručitelnou, nebo jestliže člen přijetí pisemno§ti odmítl;
c) neby|-|i člen dfužstva při doručování písemnosii zastižen V mistě doručenl a ]lné

místo pro doručení pisemností družstvu neoznámil, písemnost se uloží a člen se
Vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost Vyzvedl, Nevyzvedne-li si člen družstva
písemnost do pěti dnů od jejího Uložení. považu]e se poslední den této lhuty za den
doručení, ikdyž se člen o uložení písemnosti nedozvěděl, Písemnost se ukiádá U

pošty, jestliže se doručUje jejím prostřednictvím, nebo Vsídle družstva, jestliže se
doručuje funkcionářem nebo zaměstnancem družstva,

čl, 109
počitáníčasu

Lhůta Určená pod|e dní počiná dnem, kteryi následuje po události, jež ]e rozhodující pro
jeji počálek.
Konec lhůty určené podle týdnú, měsícú nebo let připadá na den, který se pojmenovánim
nebo čislem shoduje se dnem, na ktený připadá událost, od níž lhůta počíná, Není-li
takový den V měsíci, padne poslední den lhůty na jeho posledni den,
Byla-li lhúta plodloužena, má se V pochybnostech zato, že nová ]hůta počíná dnem, který
následuje po uplynuti lhůty půVodní,
Připadne-li posledni den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je poslednim dnem lhůty
následující placovní den
Lhůta pro podání je Zachována, jestliže písemnost byla V poslední den lhůty doručena
Určenému adlesátu, nebo jestliže byla podána na poštu,
Předsiavenstvo múže ze závažných dúvodů prominout zmeškání lhúty, požádá-li o to
ělen do patnáctl dnů ode dne, kdy pominula příčina Zmeškání a učini|-|i V téže lhútě
zmeškaný úkon, zmeškáni |hůty nelze prorninout, jestliže ode dne, kdy mě| být úkon
učiněn, uplynul ]eden rok a v připadě zmeškání lhůty k úhradě základního členského
VkladU

čast x.
přechodná a závěrečná ustanovení

čl, 1 1o

Pokud dále neni uvedeno jinak, řídí se ustanoveními těchto stanov ipráVní Vztahy Vzniklé
mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi jeho členy navzájem, před nabytim platnosti těchto
stanov, Vznik těchto práVních Vztahú, jakož inároky z nich vzniklé před nabytím platnosti
těchto stanov se Však posuzuji podle dosavadních stanov,

č|. 111
stanovy byly schváleny shromážděnim de|egátu d,ne 27 -11-2013, účinnosti nabýVaji dnem
úóinnostizák, č, 89i2012 Sb,. občanský zákoník, kromě počtu členů uvedených V čl, 74,
bodu 1, kte.ý nabýVá účinnost Volbou na shromáždění delegátů V roce 2014 Dosavadní
platné stanovy SBD Valašské Meziřičí se zrušUjí ke dni úóinnosti zákona č, 89/2012 Sb,,
občanský zákoník,

Valašské lV]eziříčí, dne 27.1 1.2o1 3

, _,:.. (,

Jaro§|av Ne§Vadba
předseda představenstva

j)*:tu.,.,Q
./

Jiří HlaVica /

mistopředseda předstaVenstva


