
S T A N O V Y 
ORLOVAN, m�stské bytové družstvo  

 
I. 

Základní ustanovení 
 
 

�l. 1 
Obchodní jméno a sídlo družstva 

 
1. Družstvo p�ijalo název: ---------------- ORLOVAN, m�stské bytové družstvo (dále jen družstvo). 
2. Sídlo družstva: ------------------------------------Orlová – Lutyn�, ul. Energetik� 640, PS� 735 14. 
3. I�:    ------------------------------------------------------------------------------------------------- 268 47 850 
 

�l. 2 
 

1. Družstvo je spole�enstvím neuzav�eného po�tu osob, jehož hlavním posláním je 
uspokojovat pot�eby svých �len� a svých nájemc� v oblasti bydlení, v�etn� pot�eb 
souvisejících s bydlením. 

2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese 
odpov�dnost z t�chto vztah� vyplývající. Družstvo neodpovídá za závazky jiných 
právních subjekt�. 

3. K prohloubení vzájemné spolupráce a pomoci na podporu svých závazk� se m�že 
družstvo stát �lenem zájmového svazu družstev, p�ípadn� kolektivním �lenem jiného 
družstva. 

 
 

�l. 3 
Zapisovaný  základní kapitál družstva 

 
Zapisovaný základní kapitál �iní 50 000,- K� (padesáttisíckorun�eských) a je tvo�en 
základními �lenskými vklady zakládajících �len�.  
 

 
�l. 4 

Základní kapitál družstva 
 

1. Základní kapitál tvo�í souhrn �lenských vklad�, které �lenové splatili nebo k jejichž 
splacení se zavázali p�i vstupu do družstva. 

2. �lenské vklady se splácejí na ú�et družstva. 
3. �len je povinen splatit �lenský vklad nejpozd�ji do okamžiku vzniku �lenství.  
4. Základní �lenský vklad zakládající fyzické osoby do družstva �iní 215,- K�. 
5. Základní �lenský vklad zakládající právnické osoby do družstva �iní 47 000,-K�. 
6. Základní �lenský vklad p�istupujících fyzických osob do družstva �iní 3 000,- K�. 
7. Základní �lenský vklad p�istupujících fyzických osob, které jsou spoluvlastníky 

spole�ných �ástí dom� ve spoluvlastnictví družstva, do družstva �iní 500,- K�. 
8. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých �len�. 



�l. 5 
�innost družstva 

 
1. �innost družstva je založena na družstevním vlastnictví dom�, byt�, objekt� 

s nebytovými prostorami a na správ� bytových a nebytových objekt� ve vlastnictví nebo 
spoluvlastnictví družstva. 

2. P�edm�tem �innosti družstva je p�edevším správa bytových a nebytových objekt� ve 
vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva a ve vlastnictví �len� družstva, a to zejména: 

a) údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objekt�, 
b) poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním nebytových prostor v�etn� 

smluvní agendy spojené s p�edm�tem podnikání, 
c) p�id�lování družstevních byt� svým �len�m a uzavírání p�íslušných smluv. 
 

 
�l. 6 

Další �lenský vklad 
 
1. Další �lenské vklady mohou být pen�žité i nepen�žité.  
2. Zakládající �len družstva M�sto Orlová vloží do družstva další vklad v nepen�žité 

podob�  p�edstavovaný souborem dom� s jednotlivými bytovými jednotkami uvedenými 
v p�íloze �. 1, která je nedílnou sou�ástí t�chto stanov. 

3. P�evod dle odst. 2 tohoto �lánku je podmín�n podpisem smlouvy mezi družstvem a 
�lenem – vkladatelem, ve které bude uveden rozsah závazku, typ vkladu, zp�sob a lh�ta 
jeho splacení a možnost jeho vrácení za trvání �lenství.   

4. Další vklad se ocení v ú�etní hodnot� vykazované v ú�etnictví vkladatele. 
 

 
                                                                      �l. 7 

Dodate�ný �lenský vklad  
 

1. P�id�lení uvoln�ného bytu lze vedle úhrady �lenského podílu p�ipadajícího na tento byt  
podmínit splacením dodate�ného �lenského vkladu. Výši dodate�ného �lenského vkladu 
stanoví v jednotlivých p�ípadech p�edstavenstvo. 

2. Dodate�ný �lenský vklad se p�ednostn� použije na úhradu nedobytných pohledávek 
váznoucích na uvoln�ném byt�, a to na základ� dohody mezi �lenem a družstvem.   

3. Obdobn� lze postupovat i p�i povolení rozší�ení stávajícího bytu, pokud by se týkalo 
spole�ných prostor v dom� nebo  nástavby �i vestavby v dom�. 

 
 

�l. 8 
Majetková ú�ast   

 
1. Majetkovou ú�ast �lena v družstvu tvo�í základní �lenský vklad, hodnota 

�lenského podílu a p�ípadný dodate�ný �lenský vklad.  
2. Po dobu trvání �lenství nesmí majetková ú�ast �lena klesnout pod hodnotu základního 

�lenského vkladu.  
3. �lenský podíl p�edstavuje cenu, za kterou byla práva a povinnosti k bytu p�evedena na 

�lena subjektem, který vložil do družstva další nepen�žitý vklad dle �ásti I, �l. 6, odst. 2. 



�l. 9 
�lenský podíl uvoln�ného bytu 

 
1. Výše �lenského podílu následujícího nájemce p�id�lovaného uvoln�ného bytu odpovídá 

hodnot� �lenského podílu uvoln�ného bytu, zvýšenému o �ástku zaplacenou na 
technické zhodnocení domu. 

2. �ást �lenského podílu odpovídající p�íslušnému technickému zhodnocení domu se 
zú�tuje p�íslušné samospráv�. 

 
�l.10 

P�edm�t podnikání 
 

- Realitní �innost. 
- Správa a údržba nemovitostí. 
- Reklamní �innost a marketing. 
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organiza�n� hospodá�ské povahy                
- Zprost�edkování obchodu a služeb. 
- �innost ú�etních poradc�, vedení ú�etnictví, vedení da�ové evidence. 
 

 
II. 

�lenství v družstvu 
 

�l. 1 
Vznik �lenství 

 
�lenství vzniká po spln�ní podmínek daných zákonem a t�mito stanovami 

• p�i založení družstva dnem vzniku družstva  
• p�ijetím za �lena na základ� písemné p�ihlášky 
• p�echodem a p�evodem �lenství 
• uzav�ením dohody o p�evodu práv a povinnosti k družstevnímu bytu mezi 

vlastníkem práv a povinností k bytu a nabyvatelem 
• jiným zp�sobem stanoveným zákonem. 

 
 

�l. 2 
P�ijetí za �lena 

 
1. Dalším �lenem družstva se stává každý dosavadní nájemce bytu, kterému vlastník práv 

a povinností k bytu p�evede práva a povinnosti k družstevnímu bytu a sou�asn� složí 
základní �lenský vklad dle �ásti I, �l. 4.  

2. Za �lena  družstva m�že být p�ijat zletilý ob�an s trvalým pobytem na území �eské 
republiky nebo právnická osoba se sídlem na území �eské republiky. Nezletilý ob�an se 
m�že stát �lenem družstva z d�vodu d�d�ní, nebo v p�ípadech uvedených v �ásti III.,�l. 
5 a  �ásti V., �l. 8 po p�edchozím schválení soudem. 

3. �lenství v družstvu je spjato s majetkovou ú�astí �lena na spole�ném majetku družstva. 
Tuto majetkovou ú�ast tvo�í základní �lenský vklad, �lenský podíl nebo jiná majetková 
ú�ast �lena.  

4. Zápisné p�istupujících �len�, kte�í jsou ke dni nabytí vlastnického práva k dom�m              
s nájemními byty družstvem  v nájemním pom�ru k t�mto byt�m, �iní 420,- K� + DPH. 

5. Zápisné p�istupujících �len�, kterým je p�id�len družstevní byt, �iní 420,- K� + DPH. 
6. Zápisné je splatné p�i podání p�ihlášky. Jedná se o �ástku kryjící nutné náklady spojené 

se vznikem �lenství a jejíž zaplacení nemá na vznik �lenství vliv. 



�l. 3 
P�echod a p�evod �lenství 

 
1. �lenství v družstvu p�echází smrtí �lena (nejde-li o spole�né �lenství manžel�) na 

d�dice, kterému p�ipadl �lenský podíl. Je-li dle rozhodnutí soudu více d�dic�, uzav�e 
družstvo nájemní smlouvu k bytu pouze s jedním d�dicem ur�eným dodate�nou 
dohodou d�dic� nebo dodate�ným rozhodnutím soudu. 

2. S p�echodem �lenství p�echází na d�dice i nájem družstevního bytu pop�. právo na 
uzav�ení nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu, nep�ešlo-li �lenství na d�dice, 
zaniká smrtí �lena. 

3. Pokud z�staviteli náležely dva nebo více �lenských podíl� v družstvu, mohou jednotlivé 
�lenské podíly p�ipadnout r�zným d�dic�m. Tím se z�stavitelovo �lenství v den jeho 
smrti p�em�ní na dv� nebo více samostatných �lenství (pop�ípad� spole�ných �lenství 
manžel�) jednotlivých d�dic�. 

4. �len m�že p�evést svá práva a povinnosti spojené s �lenstvím v družstvu na fyzickou 
osobu, která spl�uje podmínky vzniku �lenství, zp�sobem ur�eným zákonem a t�mito 
stanovami. 

5. �lenství v družstvu p�echází  dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základ� dohody 
o vým�n� družstevního bytu. 

 
 

�l. 4 
Spole�né �lenství manžel� 

 
1. Vznikne-li jednomu z manžel� za trvání manželství právo na uzav�ení smlouvy o nájmu 

družstevního bytu, vznikne se spole�ným nájmem bytu i spole�né �lenství manžel� 
v družstvu. 

2. Právo spole�ného nájmu družstevního bytu manžel� i spole�né �lenství manžel� 
v družstvu vznikne také v p�ípad� p�echodu a p�evodu �lenství na jednoho z manžel� 
podle �ásti II, �lánku 3. 

3. Spole�né �lenství manžel� podle odst. 1 a 2 tohoto �lánku nevznikne, jestliže manželé 
spolu trvale nežijí.  

4. Ze spole�ného �lenství jsou oba manželé oprávn�ni a povinni spole�n� a nerozdíln�. 
Manželé jako spole�ní �lenové mají jeden hlas, p�i�emž družstvo nezkoumá platnost 
takového vyjád�ení z hlediska ob�anskoprávní úpravy spole�ného jm�ní manžel� a 
souvisejících ustanovení a považuje jej vždy za platné. 

 
 

�l. 5 
Splynutí �lenství 

 
1. Jestliže �len získá v témže družstvu další �lenství nap�. z d�vodu d�d�ní, p�evodem 

�lenských práv a povinností, slou�ením družstev a p�evodu �ásti majetku, splyne takto 
získané �lenství s �lenstvím p�vodním v �lenství jediné. 

2. Z d�vod� uvedených v odst. 1 tohoto �lánku splynou navzájem i spole�ná �lenství 
manžel�. Vznikem spole�ného �lenství manžel� nesplyne to samostatné �lenství 
kteréhokoliv z nich, které se nep�em�nilo na jejich �lenství spole�né. 

3. P�i splynutí �lenství podle odst. 1 a 2 tohoto �lánku platí délka nejstaršího �lenství. 
�lenská práva a povinnosti z takto splynutého �lenství z�stávají �lenovi zachována. 



�l. 6 
P�em�na �lenství 

 
1. K p�em�n� �lenství dochází v t�chto p�ípadech: 

a) spole�né �lenství manžel� se m�ní na samostatné �lenství jednoho z bývalých 
manžel� nebo na samostatné �lenství každého z nich v p�ípad� uvedeném 
v �ásti III. �l. 12, odst. 3, 

b) samostatné �lenství z�stavitele se v p�ípad� uvedeném v �ásti III, �l. 12, odst. 3  
m�ní na samostatné �lenství (nebo spole�né �lenství každého z d�dic� 
jednotlivých �lenských podíl� z�stavitele), 

c) samostatné �lenství jednoho z manžel�, spole�ných nájemc� družstevního bytu 
se vým�nou bytu m�ní na spole�né �lenství manžel�, 

d) samostatné �lenství nájemce družstevního bytu se p�evodem �lenských práv a 
povinností na jednoho z manžel� za trvání manželství m�ní na spole�né �lenství 
manžel�. 

 
 
 

III. 
�lenská práva a povinnosti 

 
�l. 1 

Obecná ustanovení 
 

1. Obsahem �lenství je souhrn všech �lenských práv a povinností vyplývajících ze stanov 
družstva. �lenové vstupují podle své v�le a daných podmínek do konkrétních právních 
vztah� s družstvem, jejichž obsahem jsou odpovídající práva a povinnosti obou subjekt�. 

2. Základními vztahy k družstvu  jsou vztahy:  
            a)  �len� – nájemc� byt� 

      b)  �len� – vlastník� byt� 
3. Na �leny – vlastníky se ve vztahu  k p�edm�tu vlastnictví nepoužijí ustanovení �ásti V. 

stanov o nájmu družstevního bytu. 
4. Zdržuje-li se �len mimo území �eské republiky, je povinen ustanovit  a zmocnit svého 

zástupce k vy�izování �lenských záležitostí a oznámit to družstvu. 
5. Za nezletilého �lena jedná a �iní právní úkony jeho zákonný zástupce. 
 
 

�l. 2 
Práva �len� družstva 

 
1.    �len družstva má právo zejména: 

a) ú�astnit se osobn� nebo prost�ednictvím svého zákonného zástupce jednání a 
rozhodování  �lenské sch�ze samosprávy nebo prost�ednictvím zvolených 
delegát� jednání a rozhodování shromážd�ní delegát�, 

b) volit a být volen do orgán� družstva, má-li plnou zp�sobilost k právním úkon�m, 
c) ú�astnit se veškeré družstevní �innosti a užívat výhod, které družstvo svým 

�len�m poskytuje, 
d) p�edkládat návrhy na zlepšení �innosti družstva, obracet se s podn�ty, 

p�ipomínkami nebo stížnostmi týkajícími se �innosti družstva k orgán�m družstva 
a být o jejich vy�ízení informován, 

e) na ro�ní vyú�tování zaplacených zálohových úhrad za služby spojené s užíváním 
bytu a na vypo�ádání podle zásad schválených p�edstavenstvem, 

f) na p�evod �lenských práv a povinností bez souhlasu p�edstavenstva podle § 230 
obchodního zákoníku. 

2. Se �lenem družstva a s manžely spole�nými �leny družstva mohou na základ� jejich 
práva bydlení v byt� bydlet jejich p�íbuzní v �ad� p�ímé, sourozenci, ze� a snacha, jakož i 



osoby, které s nimi žijí ve spole�né domácnosti. Po�et t�chto osob a jeho zm�nu je 
povinen �len družstva nebo nájemce družstevního bytu neprodlen� oznámit družstvu. 

3. Krom� práva užívat byt má �len družstva a na základ� jeho práva i osoby, které s ním 
bydlí, právo užívat spole�né prostory a za�ízení domu, jakož i požívat pln�ní, jehož 
poskytování je spojeno s užíváním bytu. 

4. Družstvo je povinno zajistit �lenu družstva plný a nerušený výkon jeho práv spojených 
s užíváním bytu.  

 
 

�l. 3 
Povinnosti �len� družstva 

 
1. �len družstva je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgán� družstva, která se jej týkají a dodržovat 
zásady ob�anského soužití, 

b) p�i výkonu svých práv dbát, aby v dom� bylo vytvo�eno prost�edí zajiš�ující 
ostatním �len�m družstva nebo nájemc�m družstva výkon jejich práv, 

c) uhradit základní �lenský vklad, pop�ípad� další �lenský vklad ve výši a lh�t� 
stanovené p�edstavenstvem, 

d) platit nájemné a úhradu za pln�ní poskytovaná spolu s užíváním bytu nebo platit 
zálohy na n�, pop�. podíl vlastníka bytu na nákladech spojených s užíváním 
zp�sobem stanoveným ve smlouv�, 

e) hradit p�ísp�vky na �innost družstva a platit za úkony spojené s výkonem 
dispozi�ních práv podle stanov a za vymezené administrativní úkony, 

f) chránit a �ádn� užívat majetek ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, 
dodržovat družstevní p�edpisy (�ády) a obecn� platné p�edpisy upravující užívání 
bytového a nebytového majetku, 

g) oznamovat družstvu v�as zm�ny týkající se �lena a p�íslušník� jeho domácnosti, 
které jsou podstatné pro vedení �lenské a bytové evidence, a to do 15 dn� po 
vzniku t�chto skute�ností, 

h) umožnit pov��eným zástupc�m družstva po p�edchozím oznámení zjišt�ní 
technického stavu bytu, 

i) p�ispívat na úhradu  ztráty družstva až do výše základního �lenského vkladu, 
j) neprovád�t stavební úpravy ani jinou podstatnou zm�nu v byt� bez souhlasu 

družstva, a to ani na sv�j náklad, 
k) oznámit bez zbyte�ného odkladu pot�ebu t�ch oprav v byt�, které má nést 

družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nespln�ním 
této povinnosti vznikla, 

l) odstranit závady a poškození, které zp�sobil v dom� sám nebo ti, kte�í s ním 
bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po p�edchozím upozorn�ní �lena 
závady a poškození odstranit a požadovat od n�ho náhradu, 

m) podílet se na zajiš�ování po�ádku a �istoty v dom�, zejména na úklidu 
spole�ných prostor v dom�, zametání a  mytí schodišt� a chodeb, udržování 
�istoty ve sklep�, �išt�ní schodiš�ových oken, zábradlí, osv�tlovacích za�ízení, 
vchodových dve�í a v zimním období odklizení sn�hu z chodník� p�ilehlých 
k domu, a to podle zásad a v rozsahu stanoveném rozpisem služeb v dom� �i 
podle zásad v dom� obvyklých, pop�. v opa�ném p�ípad� hradit náklady 
provedeného úklidu, zajišt�ného družstvem. 

2. Veškeré drobné opravy v byt� související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou 
hradí �lenové družstva. Drobnými opravami v byt� nejsou opravy a vým�ny elektrických, 
vodoinstala�ních, kanaliza�ních, plynových a topných rozvod� v�etn� topných t�les, 
STA, domácích telefon� a vn�jší nát�ry oken. �lenové družstva hradí též veškeré 
náklady spojené s vým�nou základního za�ízení bytu, nerozhodne-li �lenská sch�ze 
samosprávy ve smyslu �ásti VII, �l. 20, odst. 3 písm. g) jinak. 



3. Nepostará-li se �len družstva o v�asné provedení drobných oprav a b�žnou údržbu bytu, 
má družstvo právo u�init tak po p�edchozím upozorn�ní �lena na jeho náklad samo a 
požadovat od n�j náhradu. 

4. Pokud �len družstva poruší n�kterou z výše uvedených povinností, je povinen nahradit 
družstvu  veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s porušením této povinnosti. 
Tím se nezbavuje další odpov�dnosti stanovené t�mito stanovami �i zákonem. 

 
 

�l. 4 
Evidence �len� 

 
1. Družstvo vede �lenskou evidenci a udržuje ji v souladu se skute�ným stavem. Základní 

�lenskou evidenci družstva tvo�í kniha �len� a �lenské spisy. Družstvo m�že vést 
�lenskou evidenci pomocí výpo�etní techniky. 

2. Do knihy �len� zapisuje družstvo všechny své �leny s uvedením data vzniku �lenství a 
údaji umož�ujícími identifikovat �lena. 

3. �lenský spis tvo�í soubor doklad� a korespondence se �lenem vyplývající z �lenského 
vztahu. 

4. �len družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém �lenství a 
obsahu zápisu v seznamu. 

5. P�edstavenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. 
 
 

�l. 5 
Dispozice s �lenskými právy a povinnostmi 

 
1. �len družstva m�že uzav�ít smlouvu o p�evodu �lenských práv a povinností bez 

souhlasu orgán� družstva. 
2. �len družstva m�že uzav�ít dohodu o vým�n� bytu. Dohoda o vým�n� bytu musí mít 

písemnou formu a musí obsahovat dohodu ú�astník� vým�ny o p�evodu �lenských práv 
a povinností a prohlášení o vzájemném majetkovém vypo�ádání.  

3. �lenská práva a povinnosti spojená s �lenstvím p�echázejí na nabyvatele ve vztahu 
k družstvu p�edložením smlouvy �i dohody o p�evodu �lenských práv a povinností 
družstvu nebo pozd�jším dnem uvedeným ve smlouv�. Stejné ú�inky jako p�edložení 
smlouvy �i dohody o p�evodu �lenských práv a povinností družstvu má písemné 
oznámení dosavadního �lena o p�evodu �lenských práv a povinností a písemný souhlas 
nabyvatele. 

4. Týká-li se dohoda o p�evodu �lenských práv a povinností spole�ných �len� (manžel�), 
musí být uzav�ena spole�nými �leny. 

5. Podpisy ú�astník� dohody o p�evodu �lenských práv a povinností ov��ují orgány 
p�íslušné podle zvláštních p�edpis� nebo kancelá� družstva. 

6. Nabyvatel �lenských práv a povinností je povinen uzav�ít s družstvem nájemní smlouvu 
do 30-ti dn� ode dne, kdy na n�ho p�ešla �lenská práva a povinnosti. 

 
 

�l. 6 
Zánik �lenství, majetkové vypo�ádání 

 
1. �lenství v družstvu zaniká: 

a) písemnou dohodou, 
b) vystoupením, 
c) vylou�ením, 
d) úmrtím �lena, pokud jeho �lenství nep�ejde na d�dice, 
e) zánikem družstva likvidací, 
f) prohlášením konkursu na majetek �lena, 
g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku �lena, 



h) pravomocným na�ízením výkonu rozhodnutí postižením �lenských práv a 
povinností, 

i) vydáním exeku�ního p�íkazu k postižení �lenských práv a povinností, 
j) jiným zp�sobem stanoveným zákonem. 

 
 

�l.  7 
Dohoda 

 
1. Dohodne-li se družstvo a �len na skon�ení �lenství, kon�í �lenství sjednaným dnem. 
2. Dohodu o skon�ení �lenství uzavírají družstvo a  �len písemn�. Jedno vyhotovení 

dohody o skon�ení �lenství vydá družstvo �lenovi. 
3. Fyzická �i právnická osoba z�stane jako �len družstva vlastníkem �lenských práv a 

povinností ke všem byt�m v p�evedených domech, pokud tato �lenská práva a 
povinnosti nep�evede na jinou osobu. 

 
�l. 8 

Vystoupení 
 

1. �len m�že z družstva vystoupit. �lenství zaniká uplynutím doby dvou m�síc�, tato lh�ta 
za�íná b�žet prvním dnem kalendá�ního m�síce následujícího po doru�ení  písemného 
oznámení �lena o vystoupení z družstva. Ve stejné lh�t� je �len – nájemce družstevního 
bytu povinen vrátit byt družstvu. 

2. �len, který nesouhlasí s p�evodem svých �lenských práv a povinností na právního 
nástupce družstva, m�že z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto p�evodu má dojít, 
když to oznámí p�edstavenstvu do jednoho m�síce po usnesení shromážd�ní delegát�. 
Nárok na vypo�ádací podíl je povinný uhradit �lenovi, který z družstva vystoupil, právní 
nástupce družstva do jednoho m�síce ode dne, kdy na n�ho p�ešlo jm�ní družstva. 

3. Oznámení o vystoupení m�že �len odvolat jen písemn�. Odvolání je ú�inné jen 
v p�ípad� souhlasu družstva. 

 
�l. 9 

Úmrtí �lena 
 

1. Úmrtím �lena �lenství zaniká, nep�ejde-li podle �ásti II. �l. 3, odst. 1 až 3 t�chto stanov 
na d�dice. 

 
�l. 10 

Vylou�ení 
 

1. P�edstavenstvo m�že rozhodnout o vylou�ení �lena, jestliže: 
a) závažným  zp�sobem nebo op�tovn� a p�es písemnou výstrahu porušuje své 

�lenské povinnosti ur�ené zákonem nebo stanovami, a to zejména tím, že  
neplatí �ádn� a v�as nájemné nebo zálohy na pln�ní poskytovaná s užíváním 
bytu po dobu delší než 3 m�síce, nebo je v prodlení s úhradou jiné splatné 
pohledávky družstva nebo její �ásti déle než t�i m�síce, 

b) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, kterou odmítá uhradit, 
nebo trpí, aby se majetku družstva takto užívalo, 

c) bu� sám, nebo ti kdo s ním bydlí, porušují zásady ob�anského soužití v dom�, 
nebo porušují po�ádek v dom� a �lenská sch�ze samosprávy podá návrh na 
vylou�ení, 

d) byl pravomocn� odsouzen pro úmyslný trestný �in spáchaný proti družstvu, jeho 
majetku nebo proti �len�m družstva. 

2. P�edstavenstvo m�že rozhodnout o vylou�ení �lena jen do t�í m�síc� ode dne, kdy 
zjistilo d�vod pro vylou�ení, nejpozd�ji však do jednoho roku ode dne, kdy tento d�vod 
vznikl. 



3. Je-li jednání �lena, v n�mž lze spat�ovat d�vod k vylou�ení podle odst. 1 písm. d) tohoto 
�lánku p�edm�tem šet�ení jiného orgánu, za�íná lh�ta t�í m�síc� podle odst. 2 tohoto 
�lánku dnem, kdy se družstvo dozv�d�lo o výsledku tohoto šet�ení. 

4. Rozhodnutí o vylou�ení z družstva musí být doru�eno do vlastních rukou. V rozhodnutí o 
vylou�ení �lena musí být uveden d�vod, který nelze dodate�n� m�nit. �lenství zaniká 
dnem, kdy bylo rozhodnutí p�edstavenstva o vylou�ení �lenovi doru�eno. 

5. Nesouhlasí-li �len s rozhodnutím p�edstavenstva o vylou�ení, m�že do 15 dn� od 
doru�ení písemného rozhodnutí podat odvolání k shromážd�ní delegát�. Odvolání má 
odkladný ú�inek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatn�no do t�í m�síc� ode dne, kdy 
se �len dozv�d�l, nebo  mohl dozv�d�t o rozhodnutí vylou�ení. 

6. Soud na návrh �lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromážd�ní 
delegát� o vylou�ení za neplatné, je-li v rozporu s právními p�edpisy nebo stanovami. 
Není-li právo na podání návrhu uplatn�no do t�í m�síc� ode dne konání shromážd�ní 
delegát�, které vylou�ení potvrdilo, nebo jestliže nebylo �ádn� svoláno, ode dne, kdy se 
�len mohl dozv�d�t o konání shromážd�ní delegát�, které vylou�ení potvrdilo, nejpozd�ji  
do jednoho roku od jeho konání, zaniká. P�i vyslovení neplatnosti zániku �lenství podle 
odst. 6) tohoto �lánku vzniká poškozenému právo na náhradu zp�sobené škody. 

 
�l. 11 

Majetkové vypo�ádání 
 

1. Zánikem �lenství podle �ásti III, �l. 6 vzniká bývalému �lenovi nebo jeho d�dic�m nárok 
na vypo�ádací podíl. Vypo�ádací podíl p�edstavuje majetkovou ú�ast �lena. P�i výpo�tu 
vypo�ádacího podílu u �lena, který nevložil další vklad, se nebude p�ihlížet ke kapitálu, 
který je ve fondu dalších vklad�. U �lena, který vložil další vklad, se k tomuto kapitálu 
p�ihlížet bude, a to v pom�ru jeho dalšího vkladu k dalším vklad�m ostatních �len�. 

2. V p�ípad� vyplacení vypo�ádacího podílu u �lena, který vložil další vklad v nepen�žité 
form�, bude vypo�ádací podíl vyplacen pouze v nepen�žité form�. 

3. Nárok na výplatu vypo�ádacího podílu vzniká uplynutím t�í m�síc� po schválení ro�ní 
ú�etní uzáv�rky za rok, ve kterém �lenství zaniklo. Pokud to hospodá�ská situace 
dovoluje, m�že družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho �ást i d�íve. 

4. Výplata vypo�ádacího podílu je vázána vždy na uvoln�ní bytu. 
5. Krom� nároku na výplatu vypo�ádacího podílu nemá bývalý �len ani jeho d�dicové 

z d�vodu zániku �lenství nárok na jakoukoliv jinou �ást majetku družstva. 
6. P�i výplat� vypo�ádacího podílu zapo�te družstvo své splatné pohledávky v��i bývalému 

�lenovi. 
7. Zánikem �lenství v d�sledku p�evodu práv a povinností spojených s �lenstvím nebo 

v d�sledku vým�ny bytu nevzniká dosavadnímu �lenovi v��i družstvu nárok na 
vypo�ádací podíl. Vzájemné nároky si ú�astníci p�evodu nebo vým�ny vypo�ádají mezi 
sebou, pokud nepožádají o vypo�ádání prost�ednictvím družstva. 

 
�l. 12 

Zánik spole�ného �lenství 
 

1. Spole�né �lenství manžel� zanikne: 
a) dohodou rozvedených manžel� – spole�ných �len� družstva, pop�ípad� 

rozhodnutím soudu, 
b) úmrtím jednoho z manžel�. 

2. Zanikne-li spole�né �lenství manžel� v družstvu smrtí jednoho z nich, z�stává �lenem 
družstva poz�stalý manžel. 

3. Po rozvodu manželství z�stává �lenem družstva ten z rozvedených manžel�, který byl 
ur�en dohodou rozvedených manžel� nebo rozhodnutím soudu. 



IV. 
Evidence  uchaze�� o byt  a p�id�lování 

 
�l. 1 

Evidence uchaze�� o byt  
 

1. Družstvo eviduje ve zvláštním seznamu uchaze�e  o p�id�lení družstevního bytu a to 
v po�adí ur�eném datem doru�ení jejich žádosti.  

2. Podmínkou zapsání do seznamu uchaze�� o byt není �lenství v družstvu. 
 
 

�l. 2 
P�id�lování bytu  

 
1. Byty p�id�luje p�edstavenstvo rozhodnutím o p�id�lení bytu  v souladu s jejich požadavky 

a v po�adí dle evidence uchaze�� o byt. 
2. P�edstavenstvo m�že v jednotlivých p�ípadech pov��it p�edsedu k p�ednostnímu 

p�id�lení bytu uchaze�i o byt, a to: 
a) v p�ípadech zvláštního z�etele hodných, zejména z d�vodu ekonomických zájm� 

a �ešení naléhavých pot�eb družstva, 
b) v p�ípad� uvoln�ného bytu s nedobytnou pohledávkou lze byt p�id�lit fyzické 

osob�, která uhradí pohledávky družstva, 
c) z d�vodu neobyvatelnosti dosavadního bytu �lena družstva, 
d) na návrh správce, má-li o uvoln�ný byt zájem jiný �len samosprávy za podmínky, 

že stávající byt uvolní a vrátí družstvu, 
e) na návrh m�stského ú�adu, poskytl-li bytovou náhradu v souvislosti s vyklizením 

družstevního bytu, 
f) jako náhradní t�m �len�m, kterým skon�il nájemní pom�r výpov�dí danou 

družstvem s p�ivolením soudu, 
g) v t�chto p�ípadech m�že být byt p�id�len i na dobu ur�itou. 

3. P�ed p�id�lením bytu vyzve kancelá� družstva písemn� uchaze�e k podání p�ihlášky, 
zaplacení zápisného, �lenského vkladu a �lenského podílu (p�ípadn� i dalšího �lenského 
podílu). Lh�tu na spln�ní stanoví nejmén� na 15 dn�  ode dne doru�ení výzvy 
doporu�en�. Ve výzv� musí být uchaze� výslovn� upozorn�n na d�sledky nespln�ní  
podmínek – tj. že mu byt nebude p�id�len. 

4. Kancelá� družstva byt nep�id�lí v p�ípad�: 
a) nesplní-li uchaze� ve stanovené lh�t� podmínky dle odst. 3 tohoto �lánku, 
b) odmítne-li uchaze� písemn� p�id�lení bytu.  

 
�l. 3 

Zrušení rozhodnutí o p�id�lení bytu  
 

1. P�edstavenstvo m�že zrušit pravomocné rozhodnutí o p�id�lení bytu formou rozhodnutí 
doru�eného do vlastních rukou v p�ípad�, kdy  uchaze� ve stanovené lh�t� neuzav�el 
smlouvu o nájmu bytu a nep�evzal byt, který je zp�sobilý k užívání. 

2. V p�ípad� zrušení pravomocného rozhodnutí vzniká �lenovi nárok na vrácení jím 
zaplaceného �lenského vkladu a �lenského podílu. Tento nárok vzniká uplynutím dvou 
m�síc� po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o p�id�lení 
bytu. 



V. 
Nájem družstevního bytu  

 
�l. 1 

Vznik nájmu družstevního bytu 
 

1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou o nájmu, kterou družstvo (pronajímatel) 
p�enechává svému �lenu (nájemci) družstevní byt. Není-li dohodnuta doba nájmu, má se 
za to, že smlouva o nájmu byla uzav�ena na dobu neur�itou. 

2. �lenovi vznikne právo na uzav�ení nájemní smlouvy na základ�: 
a) rozhodnutí p�edstavenstva  o p�id�lení družstevního bytu 
b) p�evodem �lenských práv a povinností nebo jejich �ásti 
c) rozhodnutí p�edstavenstva o schválení dohody o vým�n� byt� 
d) rozhodnutí o d�dictví �lenského podílu 
e) rozhodnutí soudu, pop�. dohody rozvedených manžel� 

3. Nájemní smlouva musí obsahovat ozna�ení p�edm�tu nájmu, jeho p�íslušenství, rozsah 
jejich užívání a zp�sob výpo�tu nájemného a úhrady za užívání bytu nebo jejich výši. 
Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 

 
�l. 2 

Práva a povinnosti z nájmu bytu 
 
1. �len – nájemce (manželé – spole�ní nájemci) družstevního bytu je povinen neprodlen� 

nahlásit družstvu osoby, které s ním žijí ve spole�né domácnosti. 
2. Krom� práva užívat byt má �len – nájemce družstevního bytu a na základ� jeho práva i 

osoby, které s ním bydlí, právo užívat spole�né prostory a za�ízení domu, jakož i požívat 
pln�ní, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. 

3. Nájemci jsou povinni p�i výkonu svých práv dbát, aby v dom� bylo vytvo�eno prost�edí 
zajiš�ující ostatním v dom� nerušený výkon jejich práv. 

4. Družstvo je povinno zajistit �lenu – nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon 
jeho práv spojených s užíváním bytu, zejména je povinno  odevzdat mu byt ve stavu 
zp�sobilém pro �ádné užívání, nedohodne-li se s nájemcem jinak. 

5. Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání �ádnému užívání bytu, 
nebo jimiž je výkon práva �lena – nájemce družstevního bytu ohrožen, má �len právo po 
p�edchozím upozorn�ní družstva závady odstranit v nezbytné mí�e a požadovat od 
družstva náhradu ú�eln� vynaložených náklad�. Právo na náhradu musí uplatnit u 
družstva bez zbyte�ného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatn�no do 6 m�síc� od 
odstran�ní závad.  

6. �len - nájemce je povinen udržovat družstevní byt v provozuschopném stavu a hradit ze 
svého náklady spojené s b�žnou údržbou a drobnými opravami v byt�. 

7. Pojem drobných oprav a náklad� spojených s b�žnou údržbou a zp�sob úhrady za 
opravy, vým�ny, kontroly a revize upravuje zvláštní vnitrodružstevní sm�rnice schválená 
shromážd�ním delegát�. 

8. Z fondu samosprávy je hrazeno provád�ní oprav nebo vým�ny spole�ných �ástí 
a) rozvod� vody (v�etn� bytového uzáv�ru) 
b) rozvod� plynu (v�etn� uzáv�ru plynového sporáku, pop�. oh�íva�e vody) 
c) elektroinstalace (po bytový jisti�) 
d) topných rozvod� v�etn� otopných t�les a ventil� 
e) rozvod� STA a domovního telefonu 
f) opravy prvk� obvodového plášt� domu v�etn� st�echy, balkon� a lodžií v�etn� 

venkovních nát�r�   oken 
      pokud �lenská sch�ze samosprávy svým usnesením nerozhodne jinak. 
9. Nepostará-li se �len – nájemce družstevního bytu o v�asné provedení drobných úprav a 

b�žnou údržbu bytu, má družstvo právo u�init tak po p�edchozím upozorn�ní �lena samo 
a požadovat od n�j náhradu vynaložených náklad�. Za p�ípadné škody vzniklé 



zanedbáním b�žné údržby a drobných oprav v byt� odpovídá družstvu i t�etím osobám 
�len – nájemce bytu. 

10. �len – nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbyte�ného odkladu družstvu 
prost�ednictvím správce pot�ebu t�ch oprav v byt�, které se mají hradit z prost�edk� 
samosprávy a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nespln�ním této 
povinnosti vznikla.  

11. �len – nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které 
zp�sobil v dom� sám nebo ti, kdo v jeho byt� bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo 
po p�edchozím upozorn�ní �lena závady a poškození odstranit a požadovat od n�j 
náhradu vynaložených náklad�. 

12. Nájemce nesmí provád�t stavební úpravy ani jinou podstatnou zm�nu v byt� bez 
souhlasu družstva a to ani na sv�j náklad. V p�ípad� porušení této povinnosti je družstvo 
oprávn�no požadovat, aby nájemce provedené zm�ny a úpravy bez odkladu odstranil. 

13. Provede-li �len – nájemce družstevního bytu stavební úpravy v byt� se souhlasem 
družstva, p�i�emž jde o zm�nu trvalého charakteru, stává se majetková hodnota úpravy 
majetkem družstva bez nároku na finan�ní vypo�ádání se �lenem, nebylo-li v �ízení o 
povolení úpravy dohodnuto jinak. 

14. Družstvo je oprávn�no provád�t stavební úpravy bytu a jiné podstatné zm�ny v byt� 
pouze se souhlasem nájemce. Tento souhlas lze odep�ít jen z vážných d�vod�. Provádí-
li majitel takové úpravy na p�íkaz p�íslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen 
jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nespln�ním této povinnosti 
vznikla.  

 
�l. 3. 

Nájemné a úhrada za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu 
 

1. �len – nájemce družstevního bytu je povinen platit v�cn� usm�r�ované nájemné a 
úhradu za pln�ní poskytovaná s nájmem bytu. 

2. Nájemné a zálohy za služby se platí m�sí�n�, nejpozd�ji do 30. dne p�íslušného m�síce. 
3. Nezaplatí-li uživatel nájemné a zálohy za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu pop�. 

doplatek z vyú�tování služeb do p�ti dn� po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu 
poplatek z prodlení. 

 
�l. 4 

Nájemné 
 

1. V�cn� usm�r�ované nájemné zahrnuje ekonomicky oprávn�né náklady na d�m, v�etn�         
tvorby rezerv k jejich úhrad�, a to ve výši stanovené p�edstavenstvem družstva. 
V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb. Ekonomicky oprávn�nými náklady jsou: 

a) splátky dlouhodobého úv�ru, dalších investi�ních a provozních úv�r� a úroky 
z nich 

b) náklady na opravu a údržbu byt� a domu a jeho p�íslušenství (dále jen d�m) a 
výdaje na technické zhodnocení domu 

c) náklady na správu družstva a domu 
d) náklady na pojišt�ní domu 
e) da� z nemovitosti související s domem 
f) náklady spojené s užíváním pozemku v�cn� p�íslušejícího k domu 
g) ztráta z hospoda�ení družstva vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak �lenská 

sch�ze. 
2. Ekonomicky oprávn�né náklady domu se rozpo�ítají na jednotlivé byty takto: 

a) splátky úv�r� a úroky z nich podle výše úv�ru p�ipadající na jednotlivý byt 
b) náklady na opravy a údržbu domu, pop�. výdaje na technické zhodnocení domu, 

náklady na pojišt�ní domu, p�ípadná ztráta z hospoda�ení družstva vykázaná za 
uplynulý rok, da� z nemovitosti a náklady spojené s užíváním pozemku podle 
pom�ru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech byt� v dom� 

c) náklady na správu družstva a domu ve výši stanovené p�edstavenstvem. 



3. Náklady na údržbu a opravy (v�etn� vým�ny) rozvod� vody a odpadních vod v dom�, 
po�ízení, vým�nu a ov��ování m��idel vody, po�ízení a opravy spole�né televizní antény 
a ostatních systém� k p�íjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu a elektrických 
sd�lovacích za�ízení v bytovém dom� m�že p�edstavenstvo na návrh �lenské sch�ze 
samosprávy rozvrhnout i jiným zp�sobem, než je uvedeno v �ásti V., �l. 4, odst. 2, písm. 
b). V p�ípad� sporu s kone�nou platností rozhodne p�edstavenstvo družstva. 

 
�l. 5 

Pln�ní poskytovaná s užíváním bytu (služby) 
 
1. Úhrada za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu zahrnuje ceny za vodné a sto�né,     

dálkové vytáp�ní, dodávku teplé vody, opravy STA, užívání výtahu, osv�tlení spole�ných 
prostor v dom�, pop�. další služby, na nichž se družstvo s nájemcem dohodne. 

2. Výši záloh za služby stanoví p�edstavenstvo podle pot�eby dle platných cenových 
p�edpis�, vyhlášek, pop�. rozhodnutí cenového orgánu. 

3. Cena služeb se rozú�tuje na jednotlivé uživatele byt� podle zvláštních p�edpis�, pop�. 
rozhodnutí cenového orgánu. 

4. Ceny služeb, pro které není stanoven zp�sob rozú�tování podle p�edchozího odstavce, 
se rozú�tují následovn�: 
a) užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu hodinu provozu 

nebo dohodnutou jednotku výkonu, 
b) vybavení bytu spole�nou televizní anténou náklady p�ipadajícími na jeden byt, 
c) ostatní služby podle rozhodnutí p�edstavenstva, zejména úklid spole�ných prostor 

v dom�, osv�tlení spole�ných prostor v dom� a užívání výtahu. 
5. Družstvo  ú�tuje uživatel�m byt� m�sí�ní zálohy za jednotlivé druhy služeb jako m�sí�ní 

podíl z p�edpokládané ro�ní ceny za uplynulý rok nebo poslední zú�tovací období nebo 
ceny odvozené z p�edpokládaných cen b�žného roku, jestliže n�které služby 
v uvedeném období nebyly placeny nebo poskytovány. 

6. V pr�b�hu roku je družstvo oprávn�no uživateli bytu zm�nit m�sí�ní zálohy v mí�e 
odpovídající zm�n� ceny služby nebo zm�n� po�tu �len� domácnosti nebo jiných 
podmínek, za kterých se služba poskytuje, zejména p�i zm�n� rozsahu nebo kvality 
služeb. 

7. Skute�ná výše cen a záloh za jednotlivé služby se ú�tuje vždy za kalendá�ní rok, 
nejpozd�ji s vyú�továním topného období.  

8. Družstvo na základ� žádosti uživatele bytu doloží, že výše služeb odpovídá cenám podle 
odstavc� 3 a 4 tohoto �lánku a dále, že je rovnom�rn� rozpo�ítána na m�sí�ní zálohy a 
zú�tována dle ustanovení shora uvedených. 

9. Vyú�továním zjišt�ný p�eplatek družstvo uhradí nejpozd�ji do šesti m�síc� po skon�ení 
zú�tovacího období. V téže dob� je uživatel povinen uhradit družstvu vyú�továním 
zjišt�ný nedoplatek. 

10. Družstvo je oprávn�no zapo�íst si pohledávku v��i uživateli a to jednostranným úkonem. 
 
 

�l. 6 
Spole�ný nájem družstevního bytu manžely 

 
1. Spole�ný nájem družstevního bytu m�že vzniknout jen mezi manžely. 
2. Spole�ný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé nebo 

jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu. Jestliže se stal nájemcem bytu 
n�který z manžel� p�ed uzav�ením manželství, vznikne spole�ný nájem bytu uzav�ením 
manželství. 

3. B�žné záležitosti týkající se spole�ného nájmu družstevního bytu manžely m�že 
vy�izovat každý z manžel�. 

4. V ostatních p�ípadech je t�eba souhlasu obou manžel�, jinak je právní úkon neplatný. 
Z právních úkon� týkajících se spole�ného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé 
oprávn�ni i povinni spole�n� a nerozdíln�. 



5. Právo spole�ného nájmu družstevního bytu manžely zanikne: 
a) rozvodem manželství v p�ípad�, že nevzniklo spole�né �lenství manžel� 

v družstvu, 
b) dohodou rozvedených manžel� – spole�ných �len� družstva, pop�. rozhodnutím 

soudu, 
c) smrtí jednoho z manžel�, 
d) zánikem nájmu družstevního bytu. 

6. Nevzniklo-li spole�né �lenství manžel� v družstvu, má právo užívat družstevní byt po 
rozvodu ten z manžel�, který je �lenem družstva. 

7. Vzniklo-li manžel�m spole�né �lenství v družstvu, z�stává �lenství a právo užívat 
družstevní byt tomu z rozvedených manžel�, který byl ur�en jejich dohodou. 
Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 

8. Zem�e-li manžel a manželé nebyli spole�nými �leny družstva, p�echází �lenství 
v družstvu a nájem družstevního bytu na d�dice, kterému p�ipadl �lenský podíl. 

9. Zem�e-li manžel a manželé byli spole�nými �leny družstva, z�stává �lenem družstva a 
jediným nájemcem družstevního bytu poz�stalý manžel. 

 
 

�l. 7  
Podnájem bytu (�ásti bytu) 

 
1. Pronajatý byt nebo jeho �ást lze jinému p�enechat do podnájmu na dobu ur�enou ve 

smlouv� o podnájmu, jen s písemným souhlasem družstva. Podnájem bytu bez souhlasu 
družstva se považuje za hrubé porušení povinnosti �lena družstva. 

2. Po skon�ení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. 
 
 

�l. 8. 
Vým�na bytu 

 
1. �len – nájemce družstevního bytu m�že uzav�ít se souhlasem p�edsedy družstva 

dohodu o vým�n� bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat 
dohodu ú�astník� vým�ny o p�evodu �lenských práv a povinností. Odep�e-li družstvo 
bez závažných d�vod� souhlas s vým�nou bytu, m�že soud na návrh nájemce 
rozhodnutím nahradit projev v�le družstva. 

2. Jde-li o vým�nu byt� v témže družstvu, nabývá dohoda ú�innosti dnem rozhodnutí 
p�edsedy družstva o souhlasu s vým�nou. Jde-li o vým�nu byt� v r�zných družstvech 
nebo o vým�nu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda ú�innosti dnem, 
kdy bude vydáno rozhodnutí posledního orgánu p�íslušného k ud�lení souhlasu. 

3. P�evod �lenských práv a povinností na základ� dohody o vým�n� byt� nastává 
uskute�n�ním vým�ny a uzav�ením smlouvy o nájmu bytu. 

4. Právo na spln�ní dohody o vým�n� byt� musí být uplatn�no u soudu do t�í m�síc� ode 
dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne. 

5. Nastanou-li dodate�n� u n�kterého z ú�astník� takové závažné okolnosti, že není 
možno spln�ní dohody na n�m spravedliv� požadovat, m�že od dohody odstoupit, musí 
tak však u�init bez zbyte�ného odkladu. Povinnost k náhrad� škody tím není dot�ena. 

 
 

�l. 9 
Zánik nájmu družstevního bytu 

 
1. Nájem družstevního bytu zaniká: 

a) zánikem �lenství nájemce družstevního bytu, 
b) písemnou dohodou mezi družstvem a �lenem – nájemcem družstevního bytu ke dni 

stanoveném v dohod� 



c) písemnou výpov�dí �lena – nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena 
lh�ta tak, aby skon�ila ke konci kalendá�ního m�síce, není-li lh�ta uvedena, skon�í 
nájem bytu posledním dnem m�síce následujícího po m�síci, v n�mž výpov�� došla 
družstvu, 

d) výpov�di nájmu družstevního bytu s p�ivolením soudu, 
e) uplynutím doby v p�ípad�, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu ur�itou. 

 
 

�l. 10 
Bytové náhrady 

 
1. �len – nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu 

vyst�hovat, dokud mu není zajišt�na odpovídající bytová náhrada. I bez zajišt�ní bytové 
náhrady je povinen se z bytu vyst�hovat, jestliže mu není t�eba poskytnout ani náhradní 
byt ani náhradní ubytování. 

2. Co se rozumí v konkrétních p�ípadech bytovou náhradou, stanoví ob�anský zákoník. 
 
 

�l. 11 
Zajišt�ní �ádného užívání byt� 

 
1. Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospoda�í, byly �ádn� a ú�eln� užívány k 

 bytovým ú�el�m. 
2. Zjistí-li družstvo, že �len p�id�lený byt bez vážných d�vod� v�bec neužívá, nebo jej 

užívá jen ob�as, pop�ípad� že užívá dva byty, má právo vyzvat �lena, aby byt �ádn� 
užíval, anebo provedl takové dispozice s bytem, které podle stanov jsou p�ípustné, nebo 
byt odevzdal družstvu. Nestane-li se tak, družstvo má právo požádat soud o p�ivolení 
k výpov�di nájmu družstevního bytu. 

3. Byt nebo jeho �ást m�že �len – nájemce družstevního bytu nebo �lenové jeho 
domácnosti do�asn� používat i k jiným ú�el�m než k bydlení se souhlasem 
p�edstavenstva družstva vydaného na základ� souhlasného stanoviska p�íslušného 
správce samosprávy. 

 
�l. 12 

Slou�ení a rozd�lení bytu 
 
1. Byt je možné slou�it se sousedním bytem (�ásti bytu, pop�. �ásti spole�ných prostor) jen 

se souhlasem p�edstavenstva družstva po projednání se správcem samosprávy. 
2. Byt je možné rozd�lit na dva nebo více samostatných byt� jen se souhlasem 

p�edstavenstva družstva po projednání se správcem samosprávy. 
3. Souhlas p�edstavenstva družstva se slou�ením nebo rozd�lením nenahrazuje povolení 

stavebního ú�adu, které je nutné podle zvláštních p�edpis�. 
4. V souvislosti se slou�ením nebo rozd�lením bytu p�edstavenstvo družstva sou�asn� 

p�erozd�lí náklady a zdroje financování slou�ených nebo rozd�lených byt� a ur�í výši 
�lenských podíl� a z�statek nesplaceného investi�ního úv�ru p�ipadající na p�íslušné 
byty. 



VI. 
�lenové – vlastníci bytu  

 
1. �len – vlastník bytu má stejná práva a povinnosti jako �len – nájemce bytu s výjimkou 

t�ch, které souvisí s nájmem družstevního bytu  uvedené v �ásti V. stanov. 
2. Pokud stanovy upravují povinnost platit nájemné za užívání družstevního bytu 

(nebytového prostoru), rozumí se tím u �lena – vlastníka povinnost hradit náklady na 
správu a provoz domu v�etn� náklad� na opravy, rekonstrukce a vým�ny spole�ných 
�ástí a za�ízení domu. 

3. Krom� práv a povinností vyplývajících pro �lena zejména z �ásti III, �lánk� 1 - 3 stanov 
je �len – vlastník povinen: 
a) po�ínat si tak, aby p�i užívání, udržování, zm�nách užívání bytu a p�i nakládání 

s bytem nerušil a neohrožoval ostatní p�i výkonu jejich vlastnických, 
spoluvlastnických, pop�. uživatelských práv, 

b) udržovat byt na sv�j náklad ve stavu zp�sobilém k �ádnému užívání, zejména 
provád�t v�as pot�ebnou údržbu a opravy, 

c) odstranit závady a poškození, která na jiných bytech nebo spole�ných �ástech nebo 
za�ízení domu zp�sobil sám nebo ti, kte�í jeho byt užívají, 

d) zdržet se provád�ní úpravy bytu a jeho za�ízení, jimiž by byl bez souhlasu ostatních 
vlastník� m�n�n vzhled domu, ohrožena statická bezpe�nost konstrukcí a narušena 
�innost technického za�ízení domu (plyn, vytáp�ní, voda, kanalizace, elektro, 
vzduchotechnika, STA apod.). Sou�asn� je vlastník bytu povinen zajistit povinné 
revize technických za�ízení v byt� ve stanovených lh�tách tak, aby neohrozil 
bezpe�nost, zdraví a majetek ostatních vlastník�, 

e) umožnit na požádání p�ístup do bytu, pokud to nezbytn� vyžaduje údržba a 
obhospoda�ování ostatních byt�, pop�. domu jako celku a dále umožnit instalaci a 
údržbu za�ízení pro m��ení a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i ode�ty 
nam��ených hodnot. 

4. Vlastník bytu má právo a povinnost ú�astnit se na správ� domu a jako spoluvlastník na 
rozhodování o spole�ných �ástech a za�ízení domu. 

5. Další práva a povinnosti �lena – vlastníka a družstva p�i zabezpe�ování správy a 
provozu domu související s vlastnictvím spole�ných prostor a za�ízení domu, jsou 
upraveny ve smlouv�  o správ�. 

6. V p�ípad� p�evodu vlastnictví jednotky, pop�. p�i uzav�ení nájemní smlouvy je �len – 
vlastník povinen oznámit tyto skute�nosti neprodlen� družstvu. 

  
 
 

VII. 
                                                       Orgány družstva 

 
�l. 1 

 
1.   Orgány družstva jsou: 

a) shromážd�ní delegát�  
b) p�edstavenstvo 
c) p�edseda družstva (p�edstavenstva) 
d) kontrolní komise 
e) �lenská sch�ze samosprávy 
f) výbor samosprávy 
g) správce samosprávy 

2.  Orgány družstva mohou k lepšímu zajišt�ní své �innosti vytvá�et pomocné orgány. 



�l. 2 
 

1. Funk�ní období �len� orgán� družstva �iní 5 let, krom� výboru samospráv, kde je 
volební období dvouleté. �lenové orgánu družstva mohou být voleni op�tovn�. Funk�ní 
období �len� prvních orgán� po založení družstva �iní 3 roky. 

2. Volené orgány vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byly zvoleny, a to do 
zvolení nových orgán�. 

 
 

�l. 3 
 

1. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle stanov družstva spadají 
do jejich p�sobnosti. 

2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na sch�zích, na které musí být pozváni všichni 
jejich �lenové. 

 
 

�l. 4 
 

1. Do orgán� družstva mohou být voleni jen zletilí �lenové družstva. 
2. Je-li �lenem družstva právnická osoba, je povinna zmocnit fyzickou osobu jednat za ni 

v orgánu družstva, a to s váhou hlas� dle �ásti VII. �lánku 6, odst. 1 a 2. 
3. �lenové orgán� družstva jsou povinni vykonávat své funkce sv�domit�, plnit sv��ené 

úkoly a dodržovat obecn� závazné právní p�edpisy a stanovy. Pokud p�i výkonu funkce 
zp�sobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném zákonem. 

4. �len�m orgán� družstva m�že být za výkon funkce p�iznána odm�na podle zásad 
stanovených p�edstavenstvem. 

5. Nároky družstva z odpov�dnosti �len� orgán� družstva za škodu uplat�uje 
p�edstavenstvo. V��i �len�m p�edstavenstva uplat�uje nároky družstva kontrolní komise 
prost�ednictvím jí ur�eného �lena. 

6. Tyto nároky družstva mohou být uplatn�ny u soudu jen s p�edchozím souhlasem 
shromážd�ní delegát�. Shromážd�ní delegát� m�že schválit i smír v této v�ci. 

7. Každý �len je oprávn�n podat jménem družstva žalobu proti �lenovi p�edstavenstva 
nebo proti �lenovi jiného orgánu podílejícího se na �ízení družstva nebo jeho organiza�ní 
jednotky o náhradu škody, kterou družstvu zp�sobil. Jiná osoba než �len družstva, který 
žalobu podal, nebo osoba jím zmocn�ná nem�že v �ízení �init úkony jménem družstva �i 
za družstvo. 

8. Ustanovení odstavce 7 tohoto �lánku se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody 
p�edstavenstvo. 

 
 

�l. 5 
 

1. �len voleného orgánu, kterému d�ležité okolnosti trvale brání ve výkonu funkce, požádá 
orgán, jehož je �lenem, o zprošt�ní z funkce. Povinnost vykonávat tuto funkci skon�í 
dnem, kdy tento orgán vysloví souhlas se zprošt�ním z funkce. 

2. Orgán je povinen projednat rezignaci svého �lena na nejbližším zasedání poté, co se o 
rezignaci dozv�d�l, nejdéle však do t�í m�síc�. Po marném uplynutí této lh�ty se 
odstoupení pokládá za projednané. 

3. Neplní-li �len voleného orgánu �ádn� svoji funkci, m�že jej p�ed uplynutím funk�ního 
období odvolat orgán, který ho zvolil. Orgán m�že povolat zastupujícího �lena až do 
doby, kdy m�že být provedena �ádná volba nového �lena. Zastupující �len má práva a 
povinnosti �ádného �lena. Ustanovení odst. 2 a 3 tohoto �lánku platí i v p�ípad�, že 
�lenství v orgánu zanikne smrtí. 



4. Funkce �lena p�edstavenstva a �lena kontrolní komise jsou vzájemn� neslu�itelné. 
Jedná-li se o právnickou osobu, nesmí být funkce �lena p�edstavenstva a �lena kontrolní 
komise vykonávána stejnou zastupující osobou. 

5. �lenové p�edstavenstva a kontrolní komise družstva a �editel nesm�jí být �leny 
statutárních orgán� a dozor�ích orgán� v jiných bytových družstvech ani podnikateli 
s obdobným p�edm�tem �innosti. 

 
 

�l. 6 
 

1.Každému �lenu družstva náleží minimáln� jeden hlas. Pokud �len vlastní �lenská práva a 
povinnosti k více než jednomu bytu, náleží mu za každý další byt, ke kterému vlastní �lenská 
práva a povinnosti, další jeden hlas. 
2.Výjimkou jsou p�ípady, kdy p�i hlasování má každý �len pouze jeden hlas (§ 240, odst. 1 
obchodního zákoníku), a to: 

a) zm�na stanov, 
b) rozhodnutí o splynutí, slou�ení, rozd�lení a o jiném zrušení družstva nebo 

zm�n� právní formy, 
c) rozhodování o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných 

majetkových dispozicích. 
3.V orgánech družstva se hlasuje ve�ejn�. V jednotlivých p�ípadech se m�že jednající orgán 
usnést na hlasování tajném. 
4.V p�edstavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení p�ijmout hlasováním uskute�n�ném 
písemn� nebo pomocí prost�edk� sd�lovací techniky, jestliže s tímto zp�sobem hlasování 
projeví souhlas všichni �lenové orgánu. Pro tento p�ípad se hlasující pokládají za p�ítomné. 
5.Kolektivní orgány družstva jsou zp�sobilé se usnášet, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina 
jejich �len�. Usnesení je p�ijato, hlasovala-li pro n� nadpolovi�ní v�tšina p�ítomných, pokud 
stanovy a zákon neur�ují jinak. 
6. O zp�sobu volby p�edstavenstva a kontrolní komise rozhoduje shromážd�ní delegát�. 
7.  

�l. 7 
 

1. O jednání kolektivních orgán� družstva se po�izují zápisy, které obsahují podstatné body 
jednání, p�ijatá usnesení a výsledky hlasování. K zápisu musí být p�ipojeny 
projednávané zprávy p�edložené písemnou formou. 

2. Nesouhlasí-li �len orgánu s n�kterým ustanovením, má právo, aby jeho odchylný názor 
byl v zápise zaznamenán. Tím se však nezbavuje povinnosti p�ijaté usnesení plnit. 

3. Zápisy podepisuje �len orgánu, který jednání �ídil, zápisy o jednání shromážd�ní 
delegát� družstva podepisují zvolení ov��ovatelé zápisu. 

4. P�ílohu zápisu tvo�í seznam ú�astník� jednání, pozvánka na n�j a podklady, které byly 
p�edloženy k projednávaným bod�m. Každý �len má právo vyžádat si zápis a jeho 
p�ílohy k nahlédnutí. 

5. Podrobnosti o postupu orgán� družstva p�i volbách a odvolávání, o jednání a 
rozhodování a ov��ování zápisu upravuje volební a jednací �ád, který schvaluje 
shromážd�ní delegát� družstva. 

 
�l. 8 

Shromážd�ní delegát� 
 

1. Nejvyšším orgánem družstva je shromážd�ní delegát� družstva, kde uplat�ují �lenové 
své právo �ídit záležitosti družstva a kontrolovat jeho �innost a �innost jeho orgán�. 
Shromážd�ní delegát� plní v plném rozsahu p�sobnost �lenské sch�ze. Vzhledem k 
organiza�nímu uspo�ádání se ur�uje, že delegáti nejsou voleni stejným po�tem hlas�. 
Každý delegát samosprávy disponuje jedním hlasem. Delegát za M�sto Orlová 
disponuje po�tem hlas�, odpovídajícím pom�ru byt�, ke kterým má dosud práva a 
povinnosti. 



2. Do výlu�né p�sobnosti shromážd�ní delegát� družstva pat�í: 
a) p�ijímat a m�nit stanovy, volební �ád a  jednací �ád, 
b) volit 5 až 11 �len� p�edstavenstva a  5 až 7 �len� kontrolní komise zp�sobem, 

který samo ur�í, 
c) odvolávat jednotlivé �leny p�edstavenstva a kontrolní komise p�ed uplynutím 

funk�ního období, neplní-li �ádn� své úkoly, 
d) volit zástupce do jiných partnerských organizací, 
e) projednávat a schvalovat zprávy p�edstavenstva a kontrolní komise o �innosti 

družstva, 
f) schvalovat koncepce rozvoje a hospodá�ský plán družstva, zásady hospoda�ení 

v�etn� tvorby a použití fond�, ro�ní uzáv�rku a rozhodovat o tom, jak se naloží 
se ziskem a uhradí p�ípadná ztráta, 

g) rozhodovat o odvolání proti usnesení p�edstavenstva, 
h) schvalovat p�ijetí konsolida�ního programu družstva, 
i) rozhodovat o rozd�lení, slou�ení, splynutí a zrušení družstva, nebo o zm�n� 

právní formy, 
j) rozhodovat o p�edm�tu �innosti družstva a jeho zm�nách, 
k) schvalovat statuty fond�, 
l) plnit další úkoly podle t�chto stanov, 
m) volit náhradníky �len� p�edstavenstva a kontrolní komise a stanovit po�adí podle 

kterého náhradníci nastupují na místo odstoupivších �len�, 
n) rozhodovat o významných majetkových dispozicích, 
o) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, 
p) schvalovat zásady pro poskytování odm�n funkcioná��m družstva, 
q) ur�ovat volební obvody delegát� a stanovit po�et delegát� na nejbližší volební 

období i podmínky volby delegát�. 
r) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve 

kterých jsou byty, nebo s byty v souladu s § 239 odst. 4 písm. i) obchodního 
zákoníku, 

s) tam, kde to stanoví zákon, musí být pr�b�h shromážd�ní delegát� družstva 
osv�d�en notá�ským zápisem. 

 
3. Do p�sobnosti shromážd�ní delegát�  pat�í i rozhodování týkající se družstva a jeho 

�innosti, pokud si rozhodování o kterékoliv v�ci vyhradí. 
4. Shromážd�ní delegát� m�že na návrh kontrolní komise zm�nit nebo zrušit pravomocné 

rozhodnutí p�edstavenstva nebo p�edsedy družstva, kterým byly porušeny obecn� 
závazné právní p�edpisy nebo stanovy družstva, jestliže od nabytí právní moci 
rozhodnutí do podání návrhu neuplynuly více než dva roky. 

 
�l. 9 

 
1. Jednání shromážd�ní delegát� svolává p�edstavenstvo podle pot�eby, nejmén� jednou 

ro�n�. 
2. Shromážd�ní delegát� musí být svoláno, požádá-li o to: 

a) jedna t�etina �len� družstva, 
b) kontrolní komise, 
c) jestliže p�edstavenstvo nesvolá shromážd�ní delegát� tak, aby se konalo do 

�ty�iceti dn� od doru�ení žádosti, je osoba písemn� pov��ená osobami nebo 
orgánem, který požadoval svolání shromážd�ní delegát�, oprávn�na svolat 
shromážd�ní delegát� sama. �lenové p�edstavenstva jsou spole�n� a nerozdíln� 
povinni vydat této osob� na její žádost seznam �len�, pop�. delegát� družstva. 

3. Po�ad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozd�ji 8 dn� p�ed 
zasedáním shromážd�ní delegát� družstva. Písemné pozvánky obsahují dále datum, 
hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové 
materiály. 



4. Na žádost jedné t�etiny �len� družstva nebo kontrolní komise, pop�ípad� t�í delegát�, 
za�adí p�edstavenstvo jimi ur�enou záležitost na po�ad jednání shromážd�ní delegát�. 
Ustanovení § 182 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se použije p�im��en�. 

5. Na shromážd�ní delegát� musí být pozváni všichni delegáti. Zvoleni delegáti, �lenové 
p�edstavenstva a kontrolní komise se shromážd�ní delegát� ú�astní z titulu své funkce. 

6. Shromážd�ní delegát� je schopno se usnášet,  je-li p�ítomna  nadpolovi�ní v�tšina 
�len�. 

7. Není-li shromážd�ní delegát� schopna se usnášet, svolá p�edstavenstvo náhradní 
shromážd�ní delegát� tak, aby se konala do t�í týdn� ode dne, kdy se m�la konat 
shromážd�ní delegát� p�vodn� svolaná. Náhradní shromážd�ní delegát� musí mít  
nezm�n�ný po�ad jednání. Usnesení je p�ijato, hlasovali-li pro n�j p�ítomní �lenové 
nadpolovi�ní v�tšinou hlas�. 

8. Ke zm�n� ustanovení �ásti I., �l. 6, �ásti VII., �l. 6., odst. 1) a �ásti VII., �l. 9., odst. 7) a 
odst. 8)  je zapot�ebí ¾ hlas� p�ítomných delegát�. 

9. Na návrh �lena vysloví soud neplatnost usnesení shromážd�ní delegát�, pokud 
usnesení je v rozporu s právními p�edpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu m�že 
�len podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na shromážd�ní delegát�, které 
usnesení p�ijalo, nebo jestliže námitku oznámil p�edstavenstvu do jednoho m�síce od 
konání tohoto shromážd�ní delegát� a nebylo-li svolána �ádn�, do jednoho m�síce ode 
dne, kdy se o jeho konání dov�d�l, nejdéle však do jednoho roku od konání 
shromážd�ní delegát�. Návrh soudu lze podat jen do jednoho roku ode dne, kdy �len 
požádal o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky p�edstavenstvu. 

10. Jestliže  je d�vodem návrhu podle odst. 9 tohoto �lánku, že tvrzené rozhodnutí 
shromážd�ní delegát� nep�ijala proto, že o n�m nehlasovala, anebo že obsah 
rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromážd�ní delegát� p�ijalo, lze podat žalobu 
do jednoho m�síce ode dne, kdy se �len o tvrzeném rozhodnutí dozv�d�l, nejdéle však 
do jednoho roku ode dne konání shromážd�ní delegát�. V ostatním se použijí 
ustanovení § 131 obchodního zákoníku obdobn�. 

 
�l. 10 

 
O zp�sobu hlasování rozhoduje shromážd�ní delegát� na návrh p�edstavenstva. 

 
 

�l. 11 
 

P�edstavenstvo 
1. P�edstavenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávn�no jednat 

jménem družstva ve všech v�cech. Zabezpe�uje a kontroluje pln�ní usnesení 
shromážd�ní delegát�, pravideln� mu podává zprávy o své �innosti a �innosti družstva a 
odpovídá ji za tuto �innost. 

2. P�edstavenstvo �ídí �innost družstva. Je oprávn�no rozhodovat o  všech v�cech, které 
nejsou vyhrazeny jiným orgán�m družstva, zejména: 

a) rozhoduje o hlavních sm�rech �innosti družstva, 
b) rozhoduje o p�ijetí a zp�sobu ocen�ní dalšího �lenského vkladu, 
c) rozhoduje o z�ízení samospráv, vymezuje okruh jejich p�sobnosti a doporu�uje 

po�et �len� výboru samosprávy, 
d) ruší usnesení �lenských sch�zí samospráv a výboru samospráv, pokud jsou 

v rozporu s obecn� závaznými p�edpisy, stanovami nebo zájmy družstva, 
zrušené usnesení m�že nahradit usnesením vlastním, 

e) ur�uje výši úhrady za pln�ní spojená s užíváním bytu (místností nesloužící 
k bydlení) a za jiné poskytované služby, 

f) sestavuje hospodá�ský plán družstva a p�edkládá ho shromážd�ní delegát� ke 
schválení, 



g) schvaluje ro�ní ú�etní uzáv�rky a hodnotí výsledky �innosti družstva a p�edkládá 
je shromážd�ní delegát� ke schválení spolu s návrhy na použití zisku nebo 
zp�sobu úhrady ztráty, 

h) projednává zprávy kontrolní komise, zprávy z kontrol provedených jinými orgány 
a schvaluje a zajiš�uje opat�ení k odstran�ní nedostatk�, 

i) uzavírá smlouvy o p�enechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu 
na ur�itou dobu fyzické p�ípadn� i právnické osob�, i když nep�jde o �lena 
družstva v p�ípad�, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z �len� 
družstva. Stejn� m�že p�edstavenstvo p�enechat byt (nebytový prostor) tomu, 
kdo zabezpe�uje provoz družstevního domu. V t�chto p�ípadech nevzniká 
povinnost ke splacení �lenského podílu. Výše nájemného a úhrady za pln�ní 
poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) se ur�í ve smlouv�, 

j) rozhoduje o uzav�ení nájemních smluv na uvoln�né byty, pokud není ve 
stanovách ur�eno, že toto právo náleží jiné osob�, 

k) stanovuje výši plateb za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového 
prostoru), zp�sob plateb za pln�ní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového 
prostoru), zp�sob jejich vyú�tování a placení, 

l) ud�luje souhlas s do�asným použitím bytu nebo jeho �ásti pro jiné ú�ely než 
bydlení, 

m) vydává organiza�ní �ád, jakož i jiné závazné vnitrodružstevní p�edpisy, 
n) k zajišt�ní úkol� vyplývajících z právního postavení družstva a z jeho provozních 

pot�eb z�izuje p�edstavenstvo správu družstva, která provádí centralizované 
odborné práce a zajiš�uje odbornou ekonomickou, technickou a správní �innost 
družstva. P�edstavenstvo stanoví rozsah �innosti správy družstva, organiza�ní 
uspo�ádání a ur�uje výši p�ísp�vku na úhradu správní režie, 

o) navrhuje zásady pro poskytování odm�n funkcioná��m družstva, 
p) ur�uje výši p�ísp�vk� �len� na �innost družstva a administrativních poplatk� za 

úkony, 
q) ur�uje správce budov ve vlastnictví družstva v p�ípadech, kdy tuto �innost 

neprovádí p�edseda samosprávy a uzavírá s ním smlouvu o správ�. 
r) jmenuje vedoucího (�editele) kancelá�e družstva, 
s) p�edstavenstvo zabezpe�uje a kontroluje pln�ní usnesení shromážd�ní delegát�, 

pravideln� mu podává zprávy o své �innosti a o �innosti družstva, svolává a 
p�ipravuje jeho jednání, 

t) rozhoduje o p�ijetí za �lena, zamítnutí �lenství a  vylou�ení �lena družstva. 
 
 

�l. 12 
 

P�edstavenstvo se volí z �len� družstva tak, aby �lenové p�edstavenstva nebyli mezi sebou 
nebo �leny kontrolní komise manžely, p�íbuznými v �ad� p�ímé nebo sourozenci. 
 
 

�l. 13 
 

1. P�edstavenstvo volí ze svých �len� p�edsedu družstva, místop�edsedu a další 
funkcioná�e, o zp�sobu volby rozhoduje p�edstavenstvo. 

2. P�edstavenstvo se schází podle pot�eby, nejmén� však jednou za t�i m�síce. 
3. Sch�ze p�edstavenstva se mohou – s hlasem poradním – zú�astnit pov��ení �lenové 

kontrolní komise a jiné osoby p�izvané p�edstavenstvem. 
4. P�edstavenstvo rozhoduje nadpolovi�ní v�tšinou hlas� svých �len�. 
5. Sch�zi p�edstavenstva svolává a �ídí p�edseda (místop�edseda) pop�. pov��ený �len 

p�edstavenstva. 
6. Jednotlivé záležitosti p�edložené k projednání uvádí a od�vod�uje zpravidla ten, kdo je 

p�edkládá, p�i�emž sou�asn� p�edkládá i návrh usnesení. 



�l. 14 
 

1. P�edstavenstvo je oprávn�no jednat jménem družstva navenek ve všech v�cech. 
Jménem p�edstavenstva jedná p�edseda a v dob� jeho nep�ítomnosti nebo 
zaneprázdn�ní pov��ený místop�edseda nebo jiný pov��ený �len p�edstavenstva. 

2. Právní úkony p�edstavenstva, pro které je p�edepsána písemná forma, podepisuje 
p�edseda družstva a další �len p�edstavenstva. 

3. �lenové nebo zam�stnanci družstva jsou oprávn�ni �init jménem družstva právní úkony 
nutné ke spln�ní uložených pracovních úkol� pouze tehdy, kdy je to stanoveno 
v organiza�ních p�edpisech nebo je to v obchodním styku obvyklé. 

4. P�edstavenstvo m�že písemnou plnou mocí pov��it zastupováním družstva i jiné ob�any 
a právnické osoby. 

5. P�edstavenstvo vydává vnitrodružstevní �ídící akty. 
 
 

�l. 15 
P�edseda družstva 

 
1. P�edseda je orgánem družstva. 
2. P�edseda družstva zejména: 

a) organizuje a �ídí jednání p�edstavenstva,  kancelá�e družstva a b�žnou �innost 
družstva, 

b) svolává sch�ze p�edstavenstva, 
c) zve na sch�ze p�edstavenstva pov��ené �leny kontrolní komise a zástupce 

pracovník� družstva, 
d) plní další úkoly vyplývající z �innosti družstva, k nimž byl zmocn�n 

p�edstavenstvem a které vyplývají z organiza�ního �ádu a dalších organiza�ních 
norem družstva, 

e) svolává a �ídí sch�ze p�edstavenstva a navrhuje program jeho jednání, 
f) organizuje p�ípravu sch�zí p�edstavenstva, rozhoduje o p�izvání dalších 

ú�astník� jednání, 
g) jedná jménem p�edstavenstva navenek ve všech v�cech družstva, 

podepisuje s dalším �lenem p�edstavenstva právní úkony, pro které je 
p�edepsaná písemná forma. 

3. P�i rozhodování o bytových otázkách p�edseda: 
a) v souladu s ustanovením �ásti IV., �l. 2 stanov p�id�luje družstevní byty, 

rozhoduje o zm�n� �i zrušení rozhodnutí o p�id�lení bytu, 
b) v souladu s ustanovením �ásti IV., �l. 2 stanov uzavírá smlouvy o p�enechání 

družstevního bytu  na dobu ur�itou, 
c) dává souhlas k vým�n� a ke smlouv� o podnájmu bytu (�ásti bytu).           

4. O své �innosti podle odst. 2  tohoto �lánku informuje p�edseda p�edstavenstvo. 
5. Za výkon funkce odpovídá p�edseda družstva p�edstavenstvu. 
 
 
 

�l. 16 
Kancelá� družstva 

 
1. P�edstavenstvo m�že z�ídit k zajišt�ní chodu družstva kancelá�, která je pod�ízena 

p�edsedovi družstva. 
2. Družstvo m�že zam�stnávat zam�stnance na základ� pracovní smlouvy nebo dohod o 

provedení práce a o pracovní �innosti, nebo zam�stnance ve vedlejším pracovním 
pov�ru, pokud je to nezbytné pro �innost družstva. Tito zam�stnanci nemusí být �leny 
družstva. 

3. Není-li p�edseda zam�stnancem družstva, �ídí b�žnou �innost družstva zam�stnanec 
družstva ur�ený organiza�ním �ádem. 



4. Pov��ený zam�stnanec (vedoucí - �editel) �ídí �innost zam�stnanc� družstva v postavení 
vedoucího zam�stnance podle pracovn� právních p�edpis� a obecn� závazných 
p�edpis� a podle pokyn� p�edstavenstva a p�edsedy družstva. 

5. Správu budov s družstevními byty  zajiš�uje kancelá� družstva. 
 
 

�l. 17 
Kontrolní komise 

 
1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva. Kontroluje dodržování stanov, pln�ní 

usnesení shromážd�ní delegát�, p�edstavenstva družstva a hospoda�ení družstva, 
vyjad�uje se k ro�ní ú�etní uzáv�rce a k návrhu na rozd�lení zisku nebo na úhradu 
ztráty. 

2. Kontrolní komise je oprávn�na požadovat od funkcioná�� družstva, od správce a 
zam�stnanc� družstva p�edložení všech doklad� a poskytnutí informací, jež považuje za 
pot�ebné. Pov��ení �lenové kontrolní komise jsou oprávn�ni se zú�astnit zasedání všech 
orgán� družstva. P�edstavenstvo je povinno bez zbyte�ného odkladu oznámit kontrolní 
komisi všechny skute�nosti, které mohou mít závažné d�sledky v hospoda�ení nebo 
postavení družstva a jeho �len�. 

3. Zprávy o výsledku provedených kontrol p�edkládá kontrolní komise p�edstavenstvu a 
v p�ípad� pot�eby navrhuje opat�ení k odstran�ní zjišt�ných nedostatk� a ke zlepšení 
�innosti družstva. 

4. Neodstraní-li p�edstavenstvo zjišt�né nedostatky, je kontrolní komise oprávn�na požádat 
p�edstavenstvo o svolání nejvyššího orgánu družstva. 

 
 

�l. 18 
 

1. Kontrolní komise má  5 až 7 �len�.  
2. Kontrolní komise se volí z �len� družstva tak, aby její �lenové nebyli mezi sebou nebo se 

�leny p�edstavenstva manžely, p�íbuznými v �ad� p�ímé nebo sourozenci. �leny 
kontrolní komise nemohou být �lenové p�edstavenstva ani �lenové výboru samosprávy a 
zam�stnanci družstva. 

3. Kontrolní komise volí ze svých �len� p�edsedu a místop�edsedu, o zp�sobu volby 
rozhoduje  komise. 

4. Kontrolní komise odpovídá za svou �innost shromážd�ní delegát� družstva a podává jí 
zprávy o své �innosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. 

 
 

�l. 19 
 

1. Sch�zi kontrolní komise svolává a �ídí její p�edseda nebo místop�edseda podle pot�eby, 
nejmén� však jednou za t�i m�síce. 

2. Podklady pro jednání sch�zí, zejména zprávy o výkonných prov�rkách, kontrolách a 
revizích, jakož i návrhy na opat�ení p�ipravují a p�edkládají kontrolní komisi pov��ení 
�lenové komise, kte�í také komisi informují o pr�b�hu prov�rek a kontrol. 

3. Kontrolní komise rozhoduje nadpolovi�ní v�tšinou hlas� svých �len�. 
 
 

�l. 20 
Samospráva a �lenská sch�ze samosprávy 

 
1. Samospráva je organiza�ní jednotkou družstva. Z�izuje se rozhodnutím p�edstavenstva, 

které stanoví okruh její p�sobnosti. Jednotlivé družstevní domy p�ípadn� samosprávy 
tvo�í na sob� ekonomicky nezávislá st�ediska bytového hospodá�ství samosprávy. 



2. �lenská sch�ze samosprávy je orgán družstva, ve kterém �lenové projednávají 
záležitosti svého okruhu, ale i záležitosti týkající se celého družstva. Jejím úkolem je 
zejména aktivizovat �leny a umož�ovat jim p�ímou ú�ast na �innosti družstva.  

3. �lenské sch�ze samosprávy: 
a) volí výbor samosprávy, p�edsedu samosprávy, který je zárove� delegátem a 

ur�uje 
náhradníka na shromážd�ní delegát�. 
b) volí ze svého st�edu �leny výboru samosprávy v po�tu min. 3 osob zp�sobem,  

            který   sama ur�í 
      c)   projednává a schvaluje �innosti správce, 

d)   projednává zprávu delegáta o pr�b�hu a usnesení �lenské sch�ze, 
e)    rozhoduje o zp�sobu zajišt�ní �innosti družstva v okruhu své p�sobnosti v souladu   

s hlavními sm�ry �innosti, stanovenými shromážd�ním delegát� a v souladu s         
rozhodnutím p�edstavenstva, 

f)  rozhoduje o zp�sobu zajišt�ní úkol�, které již byly stanoveny p�edstavenstvem na  
      úseku pracovním a v hospodá�ské �innosti, 
g) schvaluje návrh plánu práce samosprávy, projednává výsledky jejího hospoda�ení a     

            navrhuje p�edstavenstvu vypo�ádání p�ebytk� nebo schodk�, 
h) projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho �innosti, 
ch)   odvolává p�ed uplynutím funk�ního období �leny výboru samosprávy, neplní-li 
�ádn�  svoji funkci a volí místo nich nové �leny výboru samosprávy, 
i)    navrhuje vylou�ení �lena družstva dle  �ásti  III, �lánku 10, odst. 1, 
j)   navrhuje vhodné kandidáty pro volby do orgán� družstva, 
k)    rozhoduje o p�ípadném odchylném zp�sobu úhrady drobných oprav v byt� a úhrad  
      náklad� spojených s b�žnou údržbou byt� v�etn� vým�ny základního vybavení 
oproti �ásti III, �l. 3, odst. 2, 

     l)dává vyjád�ení  ke zm�n� charakteru užívání spole�ných prostor domu a k uzav�ení    
      nájemní smlouvy týkající se tohoto prostoru, stejn� jako k nebytovým prostor�m    
      pronajímaných podle zvláštních p�edpis�, 

 
 
 

�l. 21 
 
1. �lenskou sch�zi samosprávy svolává její výbor podle pot�eby, nejmén� však dvakrát do 

roka. 
2. Výbor samosprávy musí svolat �lenskou sch�zi samosprávy požádá-li o to: 

a)   jedna t�etina všech �len� samosprávy, 
b)   p�edstavenstvo družstva. 

3. Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti podle odst. 2 tohoto �lánku do 1 m�síce, je 
p�edstavenstvo oprávn�no svolat �lenskou sch�zi samosprávy samo. 

 
4. O svolání �lenské sch�ze samosprávy a o po�adu jednání musí být �lenové samosprávy 

uv�domeni nejmén� 5 dn� p�ed jejím konáním. Písemnou pozvánku m�že nahradit 
písemné oznámení vyv�šené na oznamovacích tabulích ve všech domech v okruhu 
p�sobnosti samosprávy. 

 
 

�l. 22 
 
1. �lenská sch�ze samosprávy je zp�sobilá se usnášet, jsou-li p�ítomni �lenové, kterým 

náleží nadpolovi�ní v�tšina hlas� . �lenská sch�ze samosprávy rozhoduje nadpolovi�ní 
v�tšinou hlas� p�ítomných �len�. V p�ípad� rozhodování podle �ásti VII. �l. 20, odst. 3 
písm. l) a m) je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech �len� samosprávy. 

2. Není-li v hodinu uvedenou pro konání �lenské sch�ze samosprávy p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina �len�, m�že se sch�ze konat o �tvrt hodiny pozd�ji za p�ítomnosti 



nejmén� t�í �len� samosprávy. M�že však jednat a rozhodovat pouze o t�ch 
záležitostech, které byly uvedeny na po�adu jednání. K platnosti usnesení v takovém 
p�ípad� se vyžaduje souhlas dvou t�etin p�ítomných �len�. Ustanovení tohoto odstavce 
neplatí p�i rozhodování podle �ásti VII. �l. 20, odst. 3. 

3. Právo ú�asti na �lenských sch�zích samosprávy, které jsou �leny, mají oba manželé – 
spole�ní �lenové. P�ísluší jim spole�n� jeden hlas. 

4. Hlasování na �lenské sch�ze samosprávy je ve�ejné, o zp�sobu volby �len� výboru 
samosprávy rozhoduje �lenská sch�ze samosprávy sama. 

5. Usnesení shromážd�ní delegát� je závazné pro všechny samosprávy. Proti usnesení 
�lenské sch�ze samosprávy se m�že �len odvolat k p�edstavenstvu družstva. Usnesení 
�lenské sch�ze samosprávy, které je v rozporu s obecn� platnými p�edpisy, stanovami, 
usnesením shromážd�ní delegát� a p�edstavenstva, je neplatné. 

 
�l. 23 

Výbor samosprávy 
 
1.  Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. 
2.  Výbor samosprávy: 

a) spolurozhoduje o použití základního fondu oprav bytového hospodá�ství k úhrad� 
náklad� družstevn�-spole�enské spot�eby, pop�ípad� jiných náklad� a výdaj�, 

b) plní úkoly v hospodá�ské �innosti v okruhu p�sobnosti samosprávy, uložené 
p�edstavenstvem družstva, zejména sleduje technický stav objekt� st�edisek 
bytového hospodá�ství. Upozor�uje družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a 
spolupracuje p�i jejich zajiš�ování, 

c) podle pokyn� p�edstavenstva sestavuje návrh plánu práce samosprávy a p�edkládá 
jej ke  schválení �lenské sch�zi samosprávy, 

d) zajiš�uje pln�ní plánu práce samosprávy, pe�uje o ochranu družstevního majetku a 
o provoz bytového fondu v okruhu své p�sobnosti a kontroluje správnost podklad� 
p�edávaných družstvu k dalšímu zpracování, 

e) seznamuje �lenskou sch�zi samosprávy se schváleným výsledkem hospoda�ení 
st�edisek bytového hospodá�ství v okruhu své p�sobnosti a se zp�sobem jeho 
vypo�ádání, 

f) podává �lenské sch�zi samosprávy zprávu o své �innosti i o stavu samosprávy a 
seznamuje ji s �inností a stavem družstva jako celku, 

g) spolupracuje p�i zajiš�ování údržby domovního majetku, stará se o zvýšení kultury 
bydlení a o ochranu životního prost�edí v okruhu p�sobnosti samosprávy. 
Organizuje svépomocné práce �len�, 

h) dbá na dodržování domovního �ádu a zásad ob�anského soužití, 
i) projednává návrhy na vylou�ení �lena a své stanovisko oznamuje p�edstavenstvu, 
j) informuje p�edstavenstvo o �innosti samosprávy. 

 
 

�l. 24 
 

1.  Výbor samosprávy se volí z �len� samosprávy tak, aby �lenové výboru samosprávy        
nebyli  mezi sebou nebo �leny kontrolní komise manžely, p�íbuznými v �ad� p�ímé nebo    
     sourozenci. Výbor samosprávy má nejmén� t�i �leny. Výbor samosprávy rozhoduje   
     nadpolovi�ní v�tšinou hlas� všech svých �len�. 
2.  Výbor samosprávy volí ze svých �len� p�edsedu, pop�ípad� další funkcioná�e. 
3.  Sch�ze výboru samosprávy svolává jeho p�edseda podle pot�eby. 
4. Není-li zvolen výbor samosprávy, nebo neplní-li své povinnosti, zajiš�uje pln�ní jeho  

úkol� p�edstavenstvo prost�ednictvím pov��eného pracovníka. Zvýšené náklady 
s tím spojené se  hradí k tíži st�ediska bytového hospodá�ství p�íslušné 
samosprávy. 

5. Výbor samosprávy m�že ur�it, že �lenská sch�ze samosprávy se bude konat formou 
díl�ích sch�zí samosprávy. 



 
�l. 25 

P�edseda samosprávy (správce) 
 

1. P�edseda samosprávy je volným výkonným orgánem samosprávy, který spolupracuje 
s orgány a se správou družstva. Zajiš�uje zejména: 

a) soustavnou kontrolu technického stavu spole�ných prostor domu a 
odstra�ování zjišt�ných závad, 

b) navrhuje úpravu tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a spolurozhoduje o 
zp�sobech jejího �erpání, 

c) zajiš�uje v sou�innosti s technikem družstva v�cné p�ejímky oprav a prací 
provedených dodavatelsky i svépomocí, 

d) provádí rozpis úklidu spole�ných prostor a dohled nad úklidem spole�ných 
prostor, úklidem sn�hu a posypem chodník�, 

e) provádí ode�ty vodom�r� a kontrolu neporušenosti plomb, pokud není tato 
�innost zajiš�ována odbornou firmou 

f) p�edává uživatel�m byt� zm�ny a dodatky k nájemním smlouvám, 
g) p�edává informace družstva ur�ené �len�m, 
h) minimáln� 2x ro�n� svolává �lenskou sch�zi samosprávy, seznamuje �leny 

s výsledky hospoda�ení, ro�ním vyú�továním úhrad za pln�ní poskytovaná 
spolu s užíváním bytu, 

i) vy�izuje p�ipomínky a stížnosti �len� samosprávy a nevy�eší-li je, projednává 
je na zasedání p�edstavenstva dle ustanovení �ásti VII, �l. 13 odst. 3. 

2. Není-li zvolen správce, nebo neplní-li své povinnosti, zajiš�uje pln�ní úkol� 
p�edstavenstvo prost�ednictvím pov��ené osoby. Náklady s tím spojené se hradí k tíži 
p�íslušné samosprávy. 

 
�l. 26 

Pomocné orgány 
 

 
1. K zajišt�ní své spole�enské nebo hospodá�ské �innosti mohou orgány družstva vytvá�et 

pomocné orgány, které nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, 
který je ustavil. 

2. P�sobnost pomocných orgán� ur�uje orgán, který je z�ídil, a který sou�asn� 
schvaluje jejich plány práce. 

3. �lenové pomocných orgán� jsou jmenováni orgánem, který je z�ídil. �lenem m�že 
být i ne�len družstva. 

 
 

VIII. 
Hospoda�ení družstva 

 
�l. 1 

 
1. Družstvo hospoda�í samostatn�. P�edm�tem �innosti je hospoda�ení s bytovým a  

nebytovým fondem v nájmu �len� (bytové hospodá�ství) a ostatní hospodá�ská �innost. 
2. Družstvo hradí náklady a výdaje své �innosti z p�íjm� získaných z bytových 

hospodá�ství a z ostatní hospodá�ské �innosti, z fond�, p�ípadn� z jiných zdroj�. 
3. Družstvo k zajišt�ní svého hospoda�ení vytvá�í p�íslušné fondy. 



�l. 2 
Bytové hospodá�ství 

 
1. Základním ekonomickým st�ediskem bytového hospodá�ství je objekt samostatného 

popisného �ísla, p�ípadn� samosprávy. 
2. �innost st�ediska bytového hospodá�ství se financuje z nájemného vybíraného od 

�len� družstva, od nájemc� družstva, kte�í nejsou �leny družstva a z úhrad za pln�ní   
poskytovaná s užíváním byt�, pop�. z jiných zdroj�. 

3. Zálohové platby za pln�ní poskytovaná s  užíváním bytu družstvo vyú�tuje podle 
zásad stanovených p�edstavenstvem. 

4. Zisk nebo ztráta z hospoda�ení bytového hospodá�ství se každoro�n�  vypo�ádá 
podle rozhodnutí p�edstavenstva na návrh �lenské sch�ze samosprávy.  

5. Zisk nebo ztráta ze st�ediska bytového hospodá�ství se každoro�n� vypo�ádá 
s p�íslušnou samosprávou dle jejího rozhodnutí, a to bu� se �lenem družstva nebo 
se základním fondem samosprávy. 

6. O zp�sobu úhrady ztráty a vypo�ádání zisku z hospoda�ení st�edisek bytového 
hospodá�ství rozhodne p�edstavenstvo s p�ihlédnutím k návrhu samosprávy. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný ú�inek. 

 
 

�l. 3 
Ostatní hospoda�ení 

 
1. Ostatním hospodá�stvím se rozumí p�edevším správa bytových a nebytových objekt� ve 

vlastnictví jiných fyzických �i právnických osob a pronájem nebytových prostor  
ne�len�m družstva. 

2. P�íjmy na úhradu náklad� ostatního hospoda�ení získává družstvo zejména z tržeb 
z realizace jeho výkon�, z p�ísp�vk� na správu, ze zápisného a z jiných  poplatk�. 

3. Náklady ostatního hospoda�ení jsou zejména materiálové, mzdové a finan�ní 
zahrnované podle obecn� závazných  právních p�edpis� do náklad� �innosti v�etn� 
náklad� na �innosti funkcioná��, pokud nejsou hrazeny st�edisky bytového hospodá�ství. 

4. Ze zisku ostatního hospoda�ení hradí družstvo p�ednostn� své povinnosti v��i státu 
a obci. Zbylý zisk použije podle rozhodnutí �lenské sch�ze k p�íd�l�m do jednotlivých 
fond� družstva. 

 
 

�l. 4 
Fondy a dlouhodobá záloha na opravu a údržbu bytového fondu 

 
1. Vedle základního kapitálu, který je tvo�en z �lenských vklad� �len� družstva, vytvá�í 

družstvo specifické družstevní fondy zabezpe�ující vlastní zdroje na financování své 
�innosti, zejména na opravy a údržbu bytového fondu. 

2. Družstvo povinn� vytvá�í ned�litelný fond. Dále vytvá�í fond �lenských podíl�, základní 
fond bytového hospodá�ství, pop�. další zajiš�ovací fondy, dlouhodobou zálohu na 
opravy a údržbu bytového  fondu a sociální fond. 

3. Tvorba a použití fond� a zálohy na opravy a údržbu bytového fondu se �ídí zvláštními 
p�edpisy, t�mito stanovami a dalšími p�edpisy schválenými nejvyšším orgánem družstva. 

 
�l. 5 

Ned�litelný fond 
 

1. Družstvo z�izuje p�i svém vzniku ned�litelný fond ve výši 5 000,- K�, který vloží do 
družstvem z�ízeného fondu zakládající právnická osoba a tento fond dopl�uje o 10% 
ro�ního �istého zisku z ostatního hospoda�ení až do doby, kdy výše ned�litelného fondu 
dosáhne �ástky rovnající se minimáln� polovin� zapisovaného základního kapitálu 
družstva. 



2. Fond nelze rozd�lit mezi �leny za dobu trvání družstva.  
3.  Zdroje ned�litelného fondu se používají na úhrady ztráty družstva, pop�ípad� na ú�ely 
schválené shromážd�ním delegát�. 
 
 
 

�l. 6 
Fond �lenských podíl� 

 
1. Fond �lenských podíl� se tvo�í z pen�žního  pln�ní na �lenský podíl. 
 
2.  �lenský podíl p�íslušného �lena se použije k vrácení �lenského podílu p�i zániku �lenství, 

resp. po uvoln�ní bytu, a to za p�edpokladu, že má �len vyrovnány veškeré závazky 
k družstvu. Pokud tomu tak není, m�že být použit �lenský podíl nebo jeho �ást na 
úhradu t�chto závazk�. 

3.   Fond �lenských   podíl�   se   eviduje  podle jednotlivých st�edisek bytového 
hospodá�ství 

      (bytových objekt�) a v rámci nich podle jednotlivých �len�. 
 
 

�l. 7 
Fond dalších vklad� 

 
1. Fond dalších vklad� se tvo�í z pen�žního nebo v�cného pln�ní na další �lenský vklad. 
2. Prost�edky fondu dalších vklad� se použijí k vrácení dalších �lenských vklad� p�i zániku 

�lenství t�ch �len�, kte�í do družstva vložili další vklad. 
3. Zdroje fondu dalších vklad� se snižují ve výši odprodaných práv a povinností 

k jednotlivým byt�m. 
4. Fond dalších vklad� se eviduje podle jednotlivých �len�. 
 
 

�l. 8 
 

Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 
 
1. Nevy�erpaná dlouhodobá záloha se p�evádí do p�íštího roku. 
2. Dlouhodobá záloha se vede podle jednotlivých st�edisek bytového hospodá�ství, p�íp. 

podle jednotlivých byt�. 
3. Jednotnou minimální výši p�ísp�vku ur�uje pro celé bytové družstvo p�edstavenstvo 

bytového družstva ve výši zajiš�ující základní údržbu dom�. Sch�ze samosprávy m�že 
rozhodnout o zvýšení takto stanoveného p�ísp�vku. 

 
 

�l. 9 
Sociální fond 

 
1. Sociální fond se tvo�í ze zisku ostatního hospoda�ení (�ást VIII., �l. 3) a to na základ� 

doporu�ení p�edstavenstva a schválení shromážd�ním delegát� . 
2. Sociální fond lze použít jako p�ísp�vek na stravování zam�stnanc� družstva, ve výši a 

za podmínek stanovených p�edstavenstvem družstva. Další použití sociálního fondu je 
upraveno kolektivní smlouvou, pop�ípad� interní sm�rnicí o použití sociálního fondu. 

3. Do doby než bude vytvo�en sociální fond alespo� na úhradu p�ísp�vk� na stravování 
zam�stnanc�, lze tyto p�ísp�vky poskytnout na vrub ostatního hospoda�ení, ale jen do 
výše schválené p�edstavenstvem družstva. 



IX. 
Zrušení a likvidace družstva 

 
�l. 1 

 
1. Družstvo se zrušuje: 

a) usnesením shromážd�ní delegát�, 
b) zrušením konkursu po spln�ní rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu 

z d�vodu, že majetek úpadce neposta�uje k úhrad� náklad� konkursu, anebo 
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, 

c) rozhodnutím soudu. 
2. Rozhodnutím shromážd�ní delegát� družstva o zrušení se osv�d�uje notá�ským 

zápisem. 
3. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejst�íku. 
 
 

�l. 2 
Slou�ení, splynutí a rozd�lení 

 
Usnesení shromážd�ní delegát� družstva o slou�ení, splynutí nebo rozd�lení družstva musí 
obsahovat ur�ení právního nástupce a vymezení obchodního jm�ní, které na n�j p�echází. 
P�i rozd�lení družstva shromážd�ní delegát� družstva ur�í, jak se jm�ní družstva a jeho 
�lenové rozd�lí. P�i tomto ur�ení se vezme z�etel na oprávn�né zájmy jednotlivých �len�. 
 

 
�l. 3 

 
1. P�i splynutí družstev p�echází jm�ní a �lenství na nov� vzniklé družstvo dnem, ke 

kterému  bylo nov� vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejst�íku. 
2. P�i slou�ení družstev s jiným družstvem jm�ní slu�ovaného družstva a �lenství 

p�echázejí na p�ejímající družstvo ke dni výmazu slu�ovaného družstva z obchodního 
rejst�íku. 

3. P�i rozd�lování družstva p�echází jm�ní družstva a �lenství na družstva vzniklá 
rozd�lením ke dni, kdy tato družstva byla zapsána do obchodního rejst�íku. 

4. V obchodním rejst�íku se provede výmaz zanikajícího družstva a zápis družstva 
vzniklého splynutím nebo družstev vzniklých rozd�lením. Výmaz družstva zaniklého  
slou�ením  a zápis zm�ny u družstva, s nímž bylo slou�eno, se provede rovn�ž k témuž 
dni. 

 
�l. 4 

 
1. Soud m�že na návrh orgánu státní správy, orgánu nebo �lena družstva nebo osoby, 

která osv�d�í právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže: 
 

a) po�et �len� družstva klesl pod p�t �len�, to neplatí, pokud �leny družstva z�staly 
alespo� dv� právnické osoby, 

b) souhrn �lenských vklad� klesl pod �ástku 50.000,- K�, 
c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skon�ilo funk�ní období orgán� družstva a nebyly 

zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat shromážd�ní delegát� 
družstva, anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou �innost, 

d) družstvo porušilo povinnost vytvá�et ned�litelný fond, 
e) družstvo porušuje ustanovení o p�edm�tu �innosti, 
f) založením, splynutím nebo slou�ením družstva byl porušen zákon. 

2. Soud m�že p�ed rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lh�tu k odstran�ní d�vodu, pro 
který bylo zrušení navrženo. 



�l. 5 
Likvidace družstva 

 
1. Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, likvidátory jmenuje shromážd�ní delegát�. 
2. Likvidáto�i jsou povinni vypracovat p�ed rozd�lením likvida�ního z�statku návrh na jeho 

rozd�lení, který projednává shromážd�ní delegát�. Návrh na rozd�lení musí být na 
požádání p�edložen každému �lenovi družstva. 

3. Likvida�ní z�statek se rozd�lí postupn� tak, že každému �lenu se uhradí �ástka do výše 
jeho základního �lenského vkladu, pop�. dalšího �lenského vkladu. 

4. Každý �len družstva nebo jiná oprávn�ná osoba m�že do t�í m�síc� ode dne konání 
shromážd�ní delegát� navrhnout, aby soud prohlásil usnesení shromážd�ní delegát� o 
rozd�lení likvida�ního z�statku za neplatné pro rozpor s právními p�edpisy nebo 
stanovami. Vyhoví-li soud návrhu, rozhodne zárove� o rozd�lení likvida�ního z�statku. 
Do uplynutí lh�ty t�í m�síc� anebo do pravomocného rozhodnutí soudu nesmí být 
likvida�ní z�statek rozd�len. 

5. P�i likvidaci družstva se použijí p�im��en� ust. § 70 – 75 obchodního zákoníku. 
 
 

X. 
Spole�ná ustanovení 

 
�l. 1 

 
1. Rozhodnutí orgánu družstva dotýkající se jednotlivých �len� družstva nebo jednotlivých  

orgán� družstva se oznamují t�mto �len�m nebo orgán�m písemn�. 
2. Lh�ta k podání odvolání �iní 15 dn� a po�íná b�žet dnem následujícím po doru�ení 

rozhodnutí. 
3. Za v�as podané odvolání se považuje i odvolání, které bylo podáno po uplynutí 

stanovené lh�ty, nejpozd�ji však do t�í m�síc� od doru�ení rozhodnutí, jestliže se �len 
�ídil nesprávným pou�ením orgánu družstva o odvolání, nebo jestliže pou�ení o odvolání 
nebylo dáno. 

4. O odvolání proti rozhodnutí p�edstavenstva rozhoduje shromážd�ní delegát�, její 
rozhodnutí je kone�né, pokud stanovy neur�ují jinak. 

5. O odvolání proti rozhodnutí p�edsedy rozhoduje p�edstavenstvo, jehož rozhodnutí je 
kone�né. 

6. P�edstavenstvo, pop�. p�edseda, mohou rozhodnout o odvolání sami, jestliže  odvolání 
v plném rozsahu vyhoví. 

 
 
 

�l. 2 
 

O podn�tech �len� k rozhodnutím a �innosti orgán� družstva rozhodují orgány družstva 
nejdéle do šedesáti dn� od jejich podání. O jejich vy�ízení informuje p�íslušný orgán 
družstva �leny doporu�eným dopisem. 
 
 
 

�l. 3 
Doru�ování 

 
1. Družstvo doru�uje svým �len�m písemnosti poštou nebo jiným vhodným zp�sobem, a to 

na adresu, kterou �len sd�lil. 
2. Doru�ení písemností doporu�eným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze 

v p�ípadech t�mito stanovami nebo jednacím �ádem družstva 
3. Povinnost družstva je spln�na: 



a) p�i doru�ování písemností funkcioná�em nebo zam�stnancem družstva, jakmile �len 
její p�evzetí písemn� potvrdí, 

b) p�i doru�ování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doru�í. Ú�inky 
doru�ení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost družstvu vrátí jako 
nedoru�itelnou a �len svým jednáním doru�ení zma�il, nebo jestliže �len doru�ení 
písemnosti odmítl. 

 
 

�l. 4 
Po�ítání lh�t 

 
1. Lh�ta ur�ena podle dní po�íná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro 

její po�átek. 
2. Konec lh�ty ur�ené podle týdn�, m�síc� nebo let p�ipadá na den, který se 

pojmenováním nebo �íslem shoduje se dnem, na který p�ipadá událost, od níž lh�ta 
po�íná. Není-li takový den v m�síci, padne poslední den lh�ty na jeho poslední den. 

3. Byla-li lh�ta prodloužena, má se v pochybnostech zato, že nová lh�ta po�íná dnem, 
který následuje  po uplynutí lh�ty p�vodní. 

4. P�ipadne-li poslední den  lh�ty na sobotu, ned�li nebo svátek, je posledním dnem lh�ty 
následující pracovní den. 

5. Lh�ta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lh�ty doru�ena 
ur�enému adresátu, nebo jestliže byla podána na poštu. 

6. P�edstavenstvo m�že ze závažných d�vod� prominout zmeškání lh�ty, požádá-li o to 
�len do patnácti dn� ode dne, kdy pominula p�í�ina zmeškání a u�inil-li v téže lh�t� 
zmeškaný úkon. Zmeškání lh�ty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy m�l být úkon 
u�in�n, uplynul jeden rok a v p�ípad� zmeškání lh�ty k úhrad� základního �lenského 
vkladu. 

 


