
ORLOVAN, městské bytové družstvo 

Energetiků 640, Orlová – Lutyně 
 

SMĚRNICE č. 11/2005 

 

Podnikání v bytech 

Schválena:   shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 

Nabývá účinnosti:  8. 6. 2006  
Kontrolou pověřen:  předseda družstva 

Článek 1 

Touto směrnicí jsou upraveny podmínky, za kterých bude nájemci družstevního bytu vydán souhlas k 
podnikání v bytě. Podnikání v bytě musí být prováděno tak, aby nebyli ostatní členové družstva a  
nájemci družstevních bytů v domě omezováni v jejich právech, která jsou jim zaručena stanovami 
družstva. 

Článek 2 

Na základě této směrnice bude vydán souhlas s podnikáním v družstevním bytě  pouze u poskytování 
těchto vyjmenovaných  služeb: 
 

a) vedení účetnictví, daňové a finanční poradenství 
b) šití oděvů na zakázku 

c) hygienické a kosmetické služby (kadeřnictví, holičství, masáže, manikura, pedikura) – podmínkou 
je kladné vyjádření hygienické služby 

d) prodej kosmetiky a podobná dealerská činnost 
e) půjčování čističů koberců a drobného průmyslového zboží 
f) drobná cukrářská výroba 

 

Bude-li podána žádost o souhlas k podnikání v bytě v jiné než výše vyjmenované činnosti, podléhá 
schvalování představenstvem družstva. 

Článek 3 

1. Souhlas k podnikání v bytě bude vydáván vždy na dobu jednoho roku s možností prodloužení. 
2. Žadatel předloží současně s písemnou žádostí následující podklady: 

 živnostenský list, příp. registraci živnostenského úřadu, 

 vyjádření samosprávy domu (pokud je samospráva v domě ustavena), 

 vyjádření spoluvlastníka domu pokud nemovitost má více vlastníků (toto vyjádření má 
pouze doporučující charakter), 

3. Nájemci bytu bude umožněno umístit označení provozovny na domě, forma musí být schválena 
samosprávou domu a příslušným technikem. 

4. Mezi družstvem a nájemcem družstevního bytu bude uzavřen dodatek ke smlouvě o nájmu, ve 
kterém budou upraveny podmínky, za kterých je souhlas s podnikáním v bytě vydán, včetně 
stanovení výše úhrady za zvýšenou spotřebu služeb poskytovaných spolu s nájmem bytu – viz 
příloha. 
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Článek 4 

Vydání souhlasu s podnikáním v bytě je zpoplatněno v souladu s ustanovením bodu 4) Směrnice  
č. 6/2005 Výše příspěvku na činnost a úkony družstva. 

Povinnost uhradit poplatek se vztahuje k vydání souhlasu s podnikáním v bytě i ke každému dalšímu 
prodloužení platnosti tohoto souhlasu. 

 

Příloha ke směrnici č. 11/2005 

Dodatek 
ke smlouvě o nájmu bytu ze dne ………… 

uzavřený mezi  

družstvem ORLOVAN, městským bytovým družstvem, 
Energetiků 640, Orlová - Lutyně 

(dále jen pronajímatel) 
a 

…............................................ 
…............................................ 
 
nájemcem – spol. nájemci bytu č. …............ v domě čp. …....... v Orlové-Lutyni 

(dále jen nájemce) 

Tímto dodatkem se doplňuje článek 5 smlouvy  následovně: 

1. Pronajímatel souhlasí s provozováním činnosti – …................. v  předmětném bytě na dobu  
určitou počínaje dnem …........... a konče dnem …............ 

2. Nájemce se zavazuje poskytovat výše uvedenou službu v rozmezí doby od …....... do …...... 
hodin a současně se zavazuje postupovat tak, aby nebyli obtěžování nájemci ostatních bytů. Je 
si vědom, že v souladu s uzavřenou smlouvou o nájmu je povinen zajistit dodržování domovního 
řádu, úklidu a pořádku. Nedodržování dohodnutých podmínek může být pronajímatelem 
posuzováno  jako narušování dobrých mravů v domě, což je vyjmenovaným důvodem k výpovědi 
z nájmu bytu dle § 711 občanského zákoníku. Nájemce doložil před podpisem dodatku 
písemné potvrzení správce, že byl dohodnut rozsah a četnost úklidu společných prostor 
domu v souvislosti s jeho podnikáním v bytě. 

3. Služba, která bude v bytě poskytovaná, představuje zvýšenou potřebu některých služeb 
poskytovaných spolu s nájmem bytu, a to ve stejném rozsahu, kdy by předmětný byt užívala další 
…. osoba. Proto se nájemce zavazuje hradit po výše uvedenou dobu zálohy na služby celkem za 
... osoby a stejným podílem mu budou tyto služby rozúčtovány při ročním vyúčtování. Toto 
zvýšení se netýká spotřeby teplé a studené vody a dodávky tepla, kde je zajištěno měření. 

4. Veškeré případné stavební úpravy bytu nutné ke zřízení provozované služby budou prováděny 
na základě stavebního povolení s předchozím souhlasem  technika pro správu a údržbu. 

5. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu č. …... v domě čp. …... v Orlové-Lutyni, 
uzavřená dne …..............., nezměněna. 

V Orlové dne ….................... 

  

…......................................    …...................................... 
pronajímatel:      nájemce: 


