
NÁVRH 

 

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 
  

  

Článek 1 

Obecná ustanovení 
Tyto Stanovy (dále jen „Stanovy“) jsou základním dokumentem družstva a mohou být 

měněny jen rozhodnutím členské schůze družstva za podmínek stanovených zákonem  

a těmito Stanovami. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Článek 2 

Název a sídlo 
1.   Název družstva zní: Bytové družstvo DOMOV 72,  -------------------------------------- 

2.  Sídlo družstva:          Praha 4, Nusle, Nuselská 1498/72------------------------------------- 

  

Článek 3 

Právní postavení družstva a ručení 
1.     Bytové družstvo DOMOV 72, (dále jen „družstvo“) je právnickou osobou. Za 

porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. ------------------------------ 

2.     Družstvo je bytovým družstvem ve smyslu ust. § 727 zákona č. 90/2012 Sb.,  

o obchodních korporacích (dále i jen „zákona o obchodních korporacích“). ---------------------- 

3. Družstvo je malým družstvem ve smyslu ust. 726 zákona o obchodních korporacích. -- 

4.     Členové neručí za závazky družstva. ----------------------------------------------------------- 

  

Článek 4 

Účel družstva a předmět podnikání, resp. činnosti  
1.     Družstvo bylo založeno 26. července 1995 a je společenstvím neuzavřeného počtu 

osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb družstva. -------------------------------  

 

2.  Předmětem podnikání družstva je: pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor-- 

3.     Předmětem činnosti družstva je:------------------------------------------------------------------ 

a)  pronájem bytových a nebytových prostor v domě č. p. 1498 na adrese Nuselská 72, Praha 

4, Nusle, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b)  správa domu č. p. 1498 a bytů a nebytových prostor v domě umístěných ---------------------- 

b)  zajišťování užívání a provozu bytů a nebytových prostor a zabezpečování plnění 

poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. ----------------------------------------------- 

  

Článek 5 

Správa domu č. p. 1498 
 

1.  Správou domu se zejména rozumí: -------------------------------------------------------------- 

a) zajišťování provozu domu a pozemku včetně technického zařízení a společných částí 

technických sítí, aby byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání, ----------------- 

b) zajišťování opravy a rekonstrukcí domu včetně havarijní služby, -------------------------------- 

c) zajišťování protipožárního zabezpečení domu a jeho revize a opravy, -------------------------- 

d) zajišťování revize stoupacího vedení rozvodu plynu od hlavního uzávěru, společných 

rozvodů elektrické energie, stoupací vedení vodky k hlavnímu uzávěru bytu (k bytovému 

vodoměru) a kontrola kanalizačních stoupaček, elektrických sdělovacích zařízení v domě a 

hromosvodů, ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



e) zajišťování prohlídek a čištění komínů, -------------------------------------------------------------- 

f) zajišťování administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a 

vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu, ---------------------------------------- 

g) vyhotovování ročního rozpočtu nákladů a výnosů a na jeho základě stanovovat výši záloh 

na nájem, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) vybírání záloh na nájem, ------------------------------------------------------------------------------- 

i) zajišťování vedení evidence plateb záloh na nájem, ------------------------------------------------ 

j) zřízení účtu u banky a hospodaření s peněžními prostředky svěřenými na úhradu nákladů 

spojených s provozem domu, pečovat a disponovat s nimi s péčí řádného správce majetku, ---- 

k) vedení účetnictví družstva podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, s odděleným účtováním a sledováním nákladů a výnosů v příslušeném období, ------ 

l) správa jednotky číslo 14 v domě číslo popisné 1498, katastrální území Nusle, obec Praha. -- 

 

Článek 6 

Zapisovaný základní kapitál družstva, členské vklady a členský podíl 
1.   Zapisovaný základní kapitál činí 150.000,-- Kč (slovy. jedno sto padesát tisíc korun 

českých) a je částí základního kapitálu družstva, který je tvořen souhrnem základních 

členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. -------------------------------- 

2.   Členskými vklady v družstvu jsou základní členský vklad, další členský vklad. 

Členským podílem se rozumí souhrn všech vkladů člena v družstvu, vyjádřený v účetní 

hodnotě. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 5.000,-- Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých). Základní členský vklad je splatný do 15 dnů ode dne konání 

ustavující schůze, která rozhodla o založení družstva. Po dobu trvání členství nesmí členský 

vklad člena v družstvu klesnout pod hodnotu základního členského vkladu. ---------------------- 

4. Podmínkou pro přijetí uchazeče za člena družstva je písemný závazek uchazeče splatit 

družstvu další členský vklad a to ve lhůtě do jednoho měsíce od rozhodnutí členské schůze o 

přijetí uchazeče za člena družstva. Výši dalšího členského vkladu určí členská schůze, která 

rozhodne o přijetí uchazeče za člena družstva a rozhodne o přijetí závazku uchazeče 

k dalšímu členskému vkladu. Výše dalšího členského vkladu bude členskou schůzí určena na 

návrh představenstva, který bude vycházet z hodnoty družstevního bytu, k němuž má – nebo 

bude mít – uchazeč užívací právo na základě nájemní smlouvy s družstvem, s přihlédnutím 

k tomu zda předmětný družstevní byt uchazeč na své náklady zhodnotil. Minimální výše 

dalšího členského vkladu nesmí být nižší než násobek částky 12.700 Kč (slovy: dvanáct tisíc 

sedm set korun českých) za jeden (1) m2 a podlahové plochy předmětného bytu v m2. -------- 

 

Článek 7 

Členství  v družstvu 
1.  Členství v družstvu vzniká:----------------------------------------------------------------------- 

a) při založení družstva dnem jeho vzniku, ------------------------------------------------------------- 

b) za trvání družstva přijetím za člena rozhodnutím členské schůze na základě písemné 

členské přihlášky, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) převodem nebo přechodem družstevního podílu, --------------------------------------------------- 

d) jiným způsobem stanoveným zákonem.------------------------------------------------------------- 

2.  Členy družstva mohou být osoby fyzické. Přihlášku do družstva za trvání družstva 

však mohou podat pouze fyzické osoby, starší 18 let; osoby mladší 18 let musí být při podání 

přihlášky zastoupeny zákonným zástupcem. ----------------------------------------------------------- 

3.  Členství nevzniká před zaplacením vstupního vkladu, stanoveného ustavující schůzí 

družstva. Nestanoví-li ustavující schůze družstva jinak, je vstupní vklad shodný se základním 

členským vkladem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



4.  Je-li přihláška podávána za trvání družstva, musí mimo jiné obsahovat výslovné 

vyjádření písemného souhlasu se Stanovami a s dalšími  platnými vnitřními dokumenty 

družstva a závazek uhradit členský vklad; přihláška musí být adresována statutárnímu orgánu 

družstva a doručena na adresu jeho sídla. O přijetí člena rozhoduje členská schůze družstva. 

Základní členský vklad je splatný do 15 dnů od rozhodnutí členské schůze o přijetí za člena, 

není-li dohodnuto a členskou schůzí schváleno jinak. ------------------------------------------------- 

5.  Převod družstevního podílu v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá 

souhlasu členské schůze družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem 

družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází 

k přechodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu včetně všech práv a povinností, a to včetně všech dluhů převodce vůči 

bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním 

družstevního bytu převodce, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu 

za podmínek určených stanovami. ----------------------------------------------------------------------- 

6.  Nabyvatel družstevního podílu se stává členem družstva v rozsahu práv a povinností 

převádějícího člena. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu na dědice nepodléhá souhlasu 

orgánu družstva. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo 

na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. -------------------------

8.  Družstvo vede seznam svých členů ve smyslu § 580 zákona o obchodních 

korporacích--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.  Otázky spojené s bydlením manželů se řídí ustanoveními § 743 až 750 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník (dále i jen „občanský zákoník“). ----------------------------------- 

 

Článek 8 

Zánik členství 
1.  Členství v družstvu zaniká:----------------------------------------------------------------------- 

a) písemnou dohodou, ------------------------------------------------------------------------------------- 

b) převodem družstevního podílu, ------------------------------------------------------------------------ 

c) vystoupením člena, -------------------------------------------------------------------------------------- 

d) vyloučením člena, --------------------------------------------------------------------------------------- 

e) smrtí člena, popř. zánikem člena, který je právnickou osobou, ----------------------------------- 

f) zánikem družstva bez právního nástupce, ------------------------------------------------------------ 

g) prohlášením konkursu na majetek člena, ------------------------------------------------------------- 

h) zamítnutím insolvenční návrhu pro nedostatek majetku člena, ----------------------------------- 

i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, ------- 

j)  doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo 

v exekuci, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu 

postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení 

členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění povinnosti podle 

zvláštního předpisu, a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci 

rozhodnutí o tomto návrhu. ------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Při zániku členství za trvání družstva, vyjma zániku dle odst. 1 písm. b) tohoto článku, 

má dosavadní člen právo na vypořádací podíl, který se určí způsobem uvedeným v § 623 

zákona o obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------- 

 

  

Článek 9 

Písemná dohoda 



1.  Jestliže se člen družstva a družstvo dohodnou na ukončení členství, zaniká členství 

dnem  uvedeným v dohodě. ------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat----------------------------------------- 

a) den ukončení členství, ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) způsob a formu majetkového vypořádání, ----------------------------------------------------------- 

c) úpravu práv a povinností spojených se zánikem práva nájmu družstevního bytu. ------------- 

  

Článek 10 

Převod družstevního podílu 
Pro zánik členství převodem družstevního podílu platí zásady uvedené v článku 7 odst. 5. ----- 

  

Článek 11 

Vystoupení člena družstva 
1.  Vystoupení je jednostranným právním úkonem člena družstva. Musí být oznámeno 

písemně statutárnímu orgánu družstva; nemusí však obsahovat důvody vystoupení. Členství v 

družstvu zaniká posledním dnem 3. měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo písemné 

oznámení o vystoupení statutárnímu orgánu doručeno. ----------------------------------------------- 

 

2.  Člen družstva může se souhlasem členské schůze družstva vzít své vystoupení zpět, 

pokud neuplynula lhůta podle odst. 1. ------------------------------------------------------------------- 

  

Článek 12 

Vyloučení člena z družstva 
1.  Člen může být vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své 

členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství opětovně. Fyzická osoba může být 

vyloučena také, byla-li pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti 

družstvu nebo členu družstva. ----------------------------------------------------------------------------  

2.  O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení 

může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 

oznámení o vyloučení. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná 

osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení 

rozhodnutí o vyloučení za neplatné. -------------------------------------------------------------------- 

 

  

Článek 13 

Smrt člena 
Členství fyzické osoby zaniká smrtí. Přechod členských práv a povinností je upraven v čl. 7. 

odst. 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Článek 14 

Práva a povinnosti členů 
1.  Členové družstva mají zejména tato práva: ---------------------------------------------------- 

a) podílet se na řízení družstva, --------------------------------------------------------------------------- 

b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské 

schůze družstva a za podmínek stanovených těmito Stanovami volit orgány družstva a být do 

nich volen, ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, ------------------------------------------- 

d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, dávat připomínky, případně stížnosti k 

orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, ------------------------------------------------ 

e) podílet se na hospodářském výsledku družstva, ----------------------------------------------------- 



f) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu či bytů, odpovídajícímu výši jeho dalšího 

členského vkladu, ------------------------------------------------------------------------------------------  

g) na plnění spojená s užíváním bytu, ------------------------------------------------------------------- 

h) podnajmout bez souhlasu orgánů družstva byt, ----------------------------------------------------- 

i) požádat o převod bytu do bytového spoluvlastnictví dle příslušných ustanovení občanského 

zákoníku, na základě rozhodnutí členské schůze družstva a za podmínek schválených 

členskou schůzí, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

j) na informace o hospodaření družstva, činnosti jeho orgánů, jakož i  být seznámen obvyklým 

způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených záloh na úhradu za plnění spojená s užíváním 

bytu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Členové družstva jsou povinni zejména: ------------------------------------------------------- 

a) zaplatit další členský vklad, popř. další zvláštní podle čl. 6. v termínu stanoveném členskou 

schůzí, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) dodržovat tyto Stanovy a další vnitřní předpisy družstva a řídit se rozhodnutím orgánů 

družstva, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) chránit družstevní majetek, dodržovat předpisy o požární ochraně, hygienické předpisy a 

řádně užívat a udržovat byt, jakož i řádně užívat společné prostory a zařízení domu, ------------ 

d) platit pravidelně a včas nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, ----------------- 

d) oznamovat družstvu včas změny, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové 

evidence a pro zúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytu, -------------------------------- 

f) umožnit zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického stavu bytu a 

umožnit vstup do bytu v odůvodněných případech (např. oprava technických zařízení domu), 

 

Článek 15 

Nájem družstevního bytu 
1.  Ke dni účinnosti vkladu vlastnického práva družstva k domu do katastru nemovitostí 

se jednotlivé byty domu, k nimž mají členové družstva užívací právo, stávají družstevními 

byty (dále jen „byty“). ------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Nájem družstevního bytu vzniká na základě smlouvy o nájmu družstevního bytu (dále 

jen „nájemní smlouva“) mezi pronajímatelem - družstvem a nájemcem - členem družstva. 

Členové družstva jsou povinni uzavřít s družstvem nájemní smlouvu ve vzorovém znění 

schváleném členskou schůzí družstva. ------------------------------------------------------------------- 

3.  Nájemní smlouvou přenechává družstvo členu družstva byt do užívání. Nájemní 

smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat: ---------------------------------------------- 

a) předmět a rozsah užívání a označení bytu (číslem patrem, velikostí), --------------------------- 

b) popis příslušenství a popis stavu bytu, -------------------------------------------------------------- 

c) výši nájemného a výši úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo způsob jejich 

výpočtu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.  Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou 

hradí nájemce. Členská schůze může přijmout pravidla, za nichž je v případech hodných 

zvláštního zřetele možno hradit tyto náklady z prostředků družstva. Na hrazení těchto nákladů 

z prostředků družstva nevzniká právní nárok. ---------------------------------------------------------- 

5.  Ostatní práva a povinnosti z nájmu bytu jsou upraveny v občanském zákoníku. --------- 

6.  Výše nájemného a výše úhrad za plnění spojená s užíváním bytu je upravena v článku 

16 těchto stanov. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.  Nájem bytu zaniká zánikem členství v družstvu dle článku 8. těchto stanov. ------------ 

9. Právo nájmu družstevního bytu zaniká v případě, že je nájemní smlouva ukončena 

z důvodu jejího porušení členem družstva (zejména z důvodu dluhu na nájemném či jiných 

sjednaných platbách anebo z důvodu porušování jiných povinností souvisejících s nájmem 

bytu). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

Článek 16 

Hospodaření družstva 
1.  Výše nájemného a výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je upravena 

 v nájemní smlouvě. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Výše nájemného pro nájemce – členy družstva je stanovena s ohledem na ekonomické 

potřeby družstva, specifikované rozpočtem družstva na příslušný kalendářní rok (dále jen 

„ekonomické nájemné“), a s ohledem na výši základního členského vkladu jednotlivých 

členů družstva. Součástí nájemného je také částka určená na dotaci rezervy na opravy  

a údržbu bytového fondu. Její výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanou mírou 

postupného opotřebení domu. Ekonomické nájemné stanoví statutární orgán družstva podle 

schváleného rozpočtu družstva, a to pevnou částkou za metr čtvereční výměry bytu, 

nerozhodne-li členská schůze jinak. --------------------------------------------------------------------- 

3.  Ekonomické nájemné pokrývá potřeby družstva, zejména náklady (výdaje) spojené: --- 

a) s tvorbou fondu bytového hospodářství, ------------------------------------------------------------- 

b) se správou domů, s výjimkou nákladů (výdajů) hrazených z fondu bytového hospodářství, - 

c) s činností družstva. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Základním kritériem při sestavování rozpočtu družstva je zabezpečení vyrovnaného 

hospodaření družstva v příslušném kalendářním roce a vytvoření dostatečných zdrojů ve 

fondu bytového hospodářství pro financování oprav, údržby, modernizací a rekonstrukcí 

domů a dalšího nemovitého i movitého majetku, příp. dalších investičních výdajů, 

plánovaných v dalších letech. -----------------------------------------------------------------------------  

5.  Rozpočet družstva zpracovává představenstvo a schvaluje jej členská schůze. ----------- 

6.  Výše úhrady za plnění spojená s užíváním bytu je stanovena v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy s tím, že tato úhrada se platí ve formě měsíčních záloh a 

ročního vyúčtování. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7.  Nájemné a záloha na úhradu za plnění spojená s užíváním bytu se platí, nerozhodne-li 

členská schůze jinak, měsíčně dopředu, nejpozději do patnáctého dne příslušného 

kalendářního měsíce na účet družstva. Není-li platba provedena do pěti dnů po splatnosti, je 

družstvo oprávněno účtovat zákonný úrok či poplatek z prodlení. --------------------------------- 

8.  O rozdělení zisku družstva rozhoduje členská schůze na základě návrhu předsedy  

a zisk se použije podle rozhodnutí členské schůze k přídělům do fondů a k rozdělení členům 

družstva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.  Zisk družstva dosažený za účetní období se po odečtení částek připadajících na daně, 

příděly do nedělitelného fondu, příděly do fondu bytového hospodářství a na další účely 

schválené členskou schůzí, lze rozdělit mezi členy. --------------------------------------------------- 

10.  Způsob vymezení případného podílu člena na části určené k rozdělení mezi členy 

určuje členská schůze při projednání řádné účetní závěrky. ------------------------------------------ 

11.  O způsobu úhrady případných ztrát družstva rozhoduje členská schůze na základě 

návrhu předsedy. Ztrátu hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze:-------------------------- 

a) z nedělitelného fondu, ---------------------------------------------------------------------------------- 

b) z uhrazovací povinnosti členů dle odst. 12 tohoto článku, ---------------------------------------- 

c) kombinací způsobů uvedených v písm. a) a b). ----------------------------------------------------- 

12.  Členové družstva mají na základě rozhodnutí členské schůze vůči družstvu v případě, 

že družstvo vykáže v řádné účetní závěrce ztrátu, uhrazovací povinnost. Uhrazovací povinnost 

člena určená členskou schůzí nesmí přesáhnout trojnásobek základního členského vkladu, tj. 

částku 15.000,-- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých). -------------------------------------------- 

13. Nájemné za nájem bytů a jiných částí budovy, které jsou v nájmu třetích osob (nečlenů 

družstva), je stanoveno v souladu s příslušnými nájemními smlouvami a zákonem, a to pokud 

možno v tržní výši. O výši nájemného v jednání s třetími osobami rozhoduje představenstvo.  



 

 

Článek 17 

Nedělitelný fond 
1.     Družstvo při svém vzniku zřídilo nedělitelný fond ve výši 10 % (slovy: deset procent) 

zapisovaného kapitálu, tj. ve výši 5.000,-- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Nedělitelný 

fond se doplňuje 10% (slovy: deseti procenty) ročního čistého zisku, a to až do doby, než výše 

tohoto fondu dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, 

tj. částky 75.000,-- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých). --------------------------------- 

   

Článek 18 

Fond rezervy na opravy a údržbu domu  
1.     Fond rezervy na opravy a údržbu domu se dlouhodobě vytváří pravidelným 

příspěvkem, který je součástí nájemného. --------------------------------------------------------------- 

2.     Nevyčerpaná část fondu rezervy na opravy a údržbu domu se převádí do příštího roku.  

3.     V případě nedostatku prostředků ve fondu rezervy na opravy a údržbu domu rozhodne 

členská schůze o způsobu jeho doplnění. --------------------------------------------------------------- 

  

 

Článek 19 

Orgány družstva 
1. Orgány družstva jsou: ---------------------------------------------------------------------------- 

a) členská schůze, ------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) představenstvo, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) kontrolní komise, --------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. --------------------------------------------- 

 

Článek 20 

Členská schůze 
1.  Schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“) je nejvyšším orgánem družstva. --- 

2.  Členskou schůzi svolává představenstvo družstva nejméně jednou za rok, nejpozději 

do 6 měsíců po skončení účetního období. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to 

písemně alespoň deset členů družstva. Oznámení o svolání členské schůze se provádí nejméně 

patnáct (15) dnů před datem konání členské schůze uveřejněním na internetových stránkách 

družstva, kde musí být pozvánka uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze, současně 

se pozvánka zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů. ----------------------------------- 

3.  Do působnosti členské schůze patří: ------------------------------------------------------------ 

a) měnit Stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti---------------- 

b) volit a odvolávat členy představenstva, -------------------------------------------------------------- 

c) schvalovat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva, ---------------------------- 

d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty, ------------------------ 

e) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení--------------------------------- 

f) schvalovat jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku-------------------------------------------- 

g) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení-------------------------------- 

h) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení---------------------------

ch) rozhodovat o uhrazovací povinnosti----------------------------------------------------------------- 

i) rozhodovat o použití nedělitelného fondu ----------------------------------------------------------- 

j) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, -------------------------- 

k) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, ---------------------------------- 

l) rozhodovat o přeměně družstva, sloučení či rozdělení družstva----------------------------------- 



m) rozhodovat o vydání dluhopisů, čerpání úvěrů a půjček, ----------------------------------------- 

n) rozhodovat o zatěžování nemovitého majetku právy třetích osob, ------------------------------- 

o) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých jsou 

byty nebo s byty. Takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po předchozím 

písemném souhlasu nadpoloviční většiny všech členů družstva, To neplatí, jestliže družstvu 

vznikla povinnost  převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem.  

p) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, ----------------------------------------------------------- 

q) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně, ---------------------------------------- 

r) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, ------------------------------ 

s) rozhodovat o dalších záležitostech, které si členská schůze vyhradila do své působnosti. ---- 

4.  Pro platnost usnesení členské schůze se vyžaduje její řádné svolání, přítomnost 

nadpoloviční většiny členů družstva a souhlas většiny hlasů přítomných členů, pokud zákon o 

obchodních korporacích neurčuje, že je třeba většiny kvalifikované. ------------------------------ 

5.  Člen družstva se zúčastňuje členské schůze osobně. Písemně může zmocnit jiného 

člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. Tím nejsou dotčeny 

předpisy o zastoupení ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí. --------------------------- 

6.  Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou 

schůzi  tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně 

svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným 

pořadem jednání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla 

svolána původní členská schůze, nejpozději však 10 dnů před konáním náhradní členské 

schůze. Náhradní členská schůze je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 

7.  Při hlasování má každý člen jeden hlas. -------------------------------------------------------- 

8.  O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: -------------------------- 

a) datum a místo konání schůze, -------------------------------------------------------------------------- 

b) přijatá usnesení, ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) výsledky hlasování, ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, -------------------------------- 

e) přílohy k zápisu, a to: ----------------------------------------------------------------------------------- 

- pozvánku na schůzi, ----------------------------------------------------------------------------- 

     - seznam účastníků schůze, ----------------------------------------------------------------------- 

- podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. ------------------------------- 

9. Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. ------------------------ 

10. Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční 

způsobem per rollam. Představenstvo zašle všem členům družstva návrh rozhodnutí. Návrh 

rozhodnutí obsahuje náležitosti uvedené v zákoně č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních 

korporacích (dále též jen „ZOK“). Na rozhodování per rollam se vztahují též ustanovení § 645 

ZOK. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí představenstvo všem 

členům do 10 dní ode dne rozhodnutí per rollam; v oznámení musí být minimálně uvedeno, 

kromě data, celé znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení. ---------- 

 

Článek 21 

Představenstvo, zastupování družstva 
1.  Představenstvo je statutárním orgánem družstva. -------------------------------------------- 

2.  Představenstvo svolává členskou schůzi, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech 

záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo Stanovami vyhrazeny členské schůzi. 

Odpovídá za hospodaření družstva; sestavuje řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření a 

předkládá je ke schválení členské schůzi. Představenstvo bez předběžného schválení členskou 



schůzí hradí drobné výdaje do výše 50.000,-- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) 

v kalendářním měsíci, to se netýká nutných a plánovaných výdajů k zajištění běžného 

provozu domu. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.  Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jim za svou činnost. 

Představenstvo je oprávněn činit jménem družstva písemné i jiné právní úkony. ----------------- 

4.  Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, Při rozhodování má každý člen představenstva 

jeden hlas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou 

manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. -------------------------------------------------- 

6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (dále jen „předseda“), 

popřípadě místopředsedu a schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy, popřípadě 

místopředsedy družstva. ----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla čtyřikrát (4x) ročně. ------------------------- 

8. Předseda ve vztahu k činnosti představenstva: ------------------------------------------------------ 

a) svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání, ------------------------- 

b) zastupuje představenstvo navenek ve všech věcech družstva, ------------------------------------ 

9. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. 

Odpovědnosti se člen představenstva sprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovědností se 

člen představenstva sprostí tehdy, jestliže nesouhlasil s rozhodnutím představenstva, z jehož 

plnění vznikla družstvu škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání 

představenstva, které přijalo předmětné rozhodnutí. -------------------------------------------------- 

10. Představenstvo je oprávněno zastupovat družstvo navenek ve všech věcech. 

Představenstvo zastupuje předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněn jiný člen 

představenstva. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba 

podpisu alespoň dvou členů představenstva. ----------------------------------------------------------- 

12. Představenstvo může a na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné 

fyzické a právnické osoby. -------------------------------------------------------------------------------- 

13. Za vykonávání funkce člena představenstva přísluší členu družstva  úhrada výdajů 

spojených s činností v představenstvu a pravidelná měsíční odměna o jejíž výši rozhoduje 

členská schůze. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Článek 22 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, Odpovídá pouze členské schůzi a je 

nezávislá na ostatních orgánech družstva. -------------------------------------------------------------- 

Kontrolní komise je tříčlenná, skládá se z předsedy a dvou členů. Členem kontrolní komise 

nesmí být nejbližší příbuzný člena kontrolní komise ani člena představenstva. Předsedu volí 

komise ze svých členů. Komise se schází nejméně dvakrát (2x) ročně. Členská schůze volí 

náhradníky, pro případ rezignace některého člena na funkci. ---------------------------------------- 

Do působnosti kontrolní komise patří zejména: -------------------------------------------------------- 

a) kontrola dodržování stanov družstva, ---------------------------------------------------------- 

b) kontrola plnění usnesení členské schůze, ------------------------------------------------------ 

c) vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě případné 

ztráty družstva, ------------------------------------------------------------------------------------- 

d) upozorňování představenstva na zjištěné nedostatky a vyžadování nápravy, ------------- 

e) oprávnění požadovat u představenstva jakékoliv informace o hospodaření družstva. ---  

 

Článek 23 

Společná ustanovení 



1.  Do statutárního orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. -- 

2. Funkční období členů orgánů družstva je tříleté. ---------------------------------------------- 
3.  Pokud členové orgánů družstva nevykonávají svou činnost bezplatně, musí mít uzavřenou 
smlouvu o výkonu funkce. ------------------------------------------------------------------- 
  

 

Článek 24 

Podmínky zrušení, likvidace a změny právní formy družstva 
1.  Družstvo zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku družstva předchází 

jeho zrušení a likvidace. ----------------------------------------------------------------------------------- 

2.  Družstvo se zrušuje: ------------------------------------------------------------------------------- 

a) usnesením členské schůze o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v usnesení, popř. dnem, 

kdy toto usnesení bylo přijato, rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje 

notářským zápisem, ---------------------------------------------------------------------------------------- 

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že 

majetek družstva nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na 

prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, ---------------------------------------------------------- 

c) rozhodnutím soudu o zrušení družstva, a to dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak 

dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. ------------------------------------------------------- 

3.  O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis. ----------------- 

4.  Družstvo může změnit právní formu na obchodní společnost za podmínek stanovených 

zákonem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Článek 25 

Likvidace 
Likvidace družstva se provede podle příslušných ustanovení zákona o obchodních 

korporacích (ZOK). Vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Po dobu 

likvidace se užívá firma jména družstva s dovětkem „v likvidaci“. --------------------------------- 

  

Článek 26 

Účetnictví  
1.  Účetnictví družstva se vede a provádí podle obecně závazných právních předpisů. ----- 

2.  Účetní období je totožné s kalendářním rokem. ----------------------------------------------- 

3.  První účetní období družstva začíná zápisem do obchodního rejstříku a končí 

posledním kalendářním dnem téhož roku. -------------------------------------------------------------- 

4.  Statutární orgán družstva odpovídá za sestavení řádné účetní závěrky, kterou spolu s 

návrhem na rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty předkládá ke schválení 

členské schůzi. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení a užití 

zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty k nahlédnutí. --------------------------------------------------  

  

Článek 27 

Finanční hospodaření 
Zásady finančního hospodaření družstva se řídí obecně závaznými právními předpisy, 

popřípadě interními předpisy schválenými členskou schůzí. ----------------------------------------- 

 

Článek 28 

Použití obecně závazných právních předpisů 
1.  Věci neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, 

zejména zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem. --------------------------- 



2.  Pokud se některá ustanovení těchto stanov dostanou v důsledku změny právního řádu 

do rozporu s obecně závaznými právními předpisy, pozbývají platnosti pouze dotčená 

ustanovení, nikoliv celé stanovy. ------------------------------------------------------------------------- 

  

Článek 29 

Platnost a účinnost stanov 
 Družstvo se podřídilo zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 

odst. 5 ZOK. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


