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STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

ČÁST I - Základní ustanovení 
 

Čl. 1 
FIRMA A SÍDLO 

 

(1) Firma (název) družstva  zní Bytové družstvo DOMOV 72, družstvo (dále jen „družstvo“). 

(2) Sídlo družstva je v Praze 4, Nuselská 1498/72. 

(3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu 

Dr., vložka 2357. Družstvo vzniklo 26. července 1995, kdy bylo zapsáno do obchodního 

rejstříku. 

 

Čl. 2 
CHARAKTERISTIKA DRUŽSTVA  

 

(1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování 

bytových potřeb družstva. 

(2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem 

a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 

(3) Členové neručí za závazky družstva. 

 

ČÁST II - Předmět činnosti družstva 

Čl. 3 

(1) Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor v domě č.p. 1498 

na adrese Nuselská 72, Praha 4-Nusle bez poskytování jiných, než základních služeb 

a dále správa domu a bytů a nebytových prostor v něm umístěných, zajišťování užívání 

a provozu bytů a nebytových prostor a zabezpečování  plnění poskytovaných s užíváním 

bytů a nebytových prostor. 

(2) Správou domu se zejména rozumí: 

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

technických sítí a to tak, 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 vody k hlavnímu uzávěru bytu 

(k bytovému vodoměru) a kontrola kanalizačních stoupaček, elektrických 

sdělovacích zařízení v domě a hromosvodů 

e) zajišťování prohlídek a čistění komínů 

f) zajišťování administrativní a operativně technické činností 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, 
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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 příslušném účetním období 

l) zajišťování pojištění domu 

 

ČÁST III - Členství v družstvu 

Podmínky členství 

 Čl. 4 

(1) Členy družstva mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. 

(2) Členem družstva se může stát i právnická osoba za předpokladu, že její oprávnění zástupci 

uzavřou s družstvem smlouvu o podmínkách členství. Podmínky členství právnické osoby 

v družstvu stanoví členská schůze. 

Členství v družstvu 

Čl. 5 

(1) Ke dni účinnosti těchto stanov má družstvo 30, (slovy: třicet), členů, (resp. společných 

členů), jejichž seznam je uveden v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást těchto stanov. 

Dalším členem družstva se může stát osoba splňující podmínky členství dle čl. 4, 

která podá písemnou členskou přihlášku představenstvu družstva a o jejímž přijetí 

za člena družstva rozhodne členská schůze. Podmínkou vzniku členství je splacení 

základního členského vkladu a písemný závazek uchazeče o členství ke splacení dalšího 

členského vkladu ve výši a ve lhůtě určené těmito stanovami v čl. 12. 

(2) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na osobu, 

která splňuje podmínky vzniku členství. Tento převod nepodléhá souhlasu orgánů 

družstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele 

ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství představenstvu družstva 

nebo pozdějším dnem uvedeným ve smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy 

o převodu členství nastanou, jakmile představenstvo obdrží písemné oznámení 

dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. 

Pravost podpisů na smlouvě o převodu práv a povinností musí být úředně ověřena. 

(3) Členství v družstvu může vzniknout i jiným způsobem stanoveným zákonem 

(např. děděním podle § 706 odst. 2) a § 707 odst. 2) občanského zákoníku; přechodem 

členských práv a povinností na právnickou osobu, která je právním nástupcem právnické 

osoby – dosavadního člena družstva).  

(4) Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné jmění manželů, přechází dnem jeho smrti 

členství v družstvu a nájem družstevního bytu na toho dědice, kterému připadl členský 

podíl. 

Společné členství manželů  

Čl. 6  

(1) Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy 

o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem družstevního bytu  i společné 
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členství manželů v družstvu; z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni 

společně a nerozdílně. 

(2) Společné členství manželů podle odst. 1) nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí.  

(3) Manželé jako společní členové družstva mají na členské schůzi jeden hlas. 

(4) Společné členství manželů v družstvu zaniká: 

a) smrtí jednoho z manželů; členem družstva a nájemcem bytu zůstává pozůstalý 

manžel, 

b) písemnou dohodou rozvedených manželů s ověřenými podpisy účastníků 

předloženou představenstvu družstva, 

c) rozhodnutím soudu. 

 Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu ten 

z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo 

rozhodnutím soudu. 

Splynutí členství  

Čl. 7  

(1) Jestliže člen získá v družstvu další členství např. z důvodu dědění, převodem členských 

práv a povinností, a neprovede převod svého členství na třetí osobou, splyne takto získané 

členství s členstvím původním v členství jediné. 

(2) Při splynutí členství podle odstavců 1, platí délka nejstaršího členství. 

Zánik členství 

Čl. 8 

(1) Členství v družstvu zaniká: 

a) písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a družstvem z podnětu kterékoliv z obou 

stran, 

b) vystoupením na základě písemného oznámení člena, doručeného představenstvu 

družstva, 

c) vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze, 

d) prohlášením konkursu na majetek člena, 

e) zamítnutím konkursu pro nedostatek majetku člena, 

f) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, 

g) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci 

usnesení o nařízení exekuce. 

(2) Vyloučení z družstva. 

2.1 Člen družstva může být z družstva vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu 

porušuje členské povinnosti uvedené v čl. 10 těchto stanov. 

2.2 O vyloučení, které musí být členu písemně oznámeno, rozhoduje členská schůze. 

2.3 Člen, jehož se rozhodnutí o vyloučení týká, může podat návrh, aby soud prohlásil 

rozhodnutí členské schůze o jeho vyloučení za neplatné pro rozpor s právními 

předpisy nebo stanovami. 

(3) Zánikem členství osoby v družstvu zanikne její nájem bytu. 

 

Práva a povinnosti členů družstva 

Čl. 9 

Člen družstva má zejména právo: 
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a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání 

a rozhodování členské schůze, 

b) být volen do jednoho z orgánů družstva, a to buď do představenstva nebo do kontrolní 

komise, má-li plnou způsobilost k právním úkonům, 

c) účastnit se veškeré činnosti družstva a požívat výhod, které družstvo svým členům 

poskytuje, 

d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, 

e) na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění 

poskytovaných s užíváním bytu a na jejich vypořádání podle zásad schválených 

členskou schůzí družstva, 

f) podílet se na zisku družstva, 

g) na převod jím užívaného bytu do vlastnictví za předpokladu, že o to požádal v zákonné 

lhůtě družstvo, byl řádným členem družstva a současně řádným nájemcem předmětného 

bytu. Právo tohoto převodu zůstává zachováno i pro právní nástupce člena, splňujícího 

shora uvedené podmínky. 

Čl. 10 

Člen družstva je zejména povinen: 

a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, 

b) uhradit základní členský vklad a případně další členský vklad ve stanovené výši a 

lhůtách, pokud to tyto stanovy vyžadují, 

c) platit včas nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a zálohy na ně, 

d) hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši určené členskou schůzí, 

e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně 

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

poskytovaná s užíváním bytu, 

f) převzít družstevní byt, který je způsobilý k užívání na základě smlouvy o nájmu bytu, 

ve lhůtě stanovené družstvem nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne 

opožděným převzetím bytu, 

g) oznamovat družstvu včas změny týkající se jeho osoby a příslušníků jeho domácnosti, 

které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad 

za plnění poskytovaná s užíváním bytu, 

h) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení zjištění technického 

stavu družstevního bytu, 

i) podílet se na úhradě ztráty družstva dle čl. 41 odst. 5) těchto stanov. 

 

ČÁST IV - Majetková účast člena v družstvu 
 

Základní členský vklad 

Čl. 11 

(1) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný a činí 5.000,- Kč (slovy: pět 

tisíc korun českých). Jeho splacení je podmínkou vzniku členství v družstvu.  

(2) Souhrn základních členských vkladů družstevníků, jejichž seznam je uveden v příloze, 

činí zapisovaný základní kapitál družstva. Zapisovaný základní kapitál družstva činí 

150.000,- Kč, (slovy: Sto padesát tisíc korun českých). 
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Další členský vklad  

Čl. 12 

(1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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 za 1 m
2
 a podlahové 

plochy předmětného bytu v m
2
. 

 

Vypořádání členského podílu při zániku členství za trvání družstva 

Čl. 13 

(1) Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 

(2) Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného základního členského vkladu dosavadního 

člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených členských 

vkladů všech členů družstva násobenými ukončenými roky jejich členství. 

(3) Při určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní 

závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu 

se nepřihlíží ke kapitálu, jenž je v nedělitelném fondu a ve fondu rezervy na opravu 

jako dalším zajišťovacím fondu. 

(4) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční 

účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. 

(5) Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění družstevního bytu s výjimkou 

vypořádacího podílu upraveného v čl. 51 těchto stanov. 

(6) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové 

z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 

(7) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému 

členu. 

(8) V důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím a nebo výměny bytu, 

nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné 

nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 

Členská evidence  

Čl. 14 

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje jméno, bydliště fyzické 

osoby nebo název a sídlo právnické osoby jako člena; výše jejího základního popřípadě 

dalšího členského vkladu a výše v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu 

vyznačí všechny změny evidovaných skutečností.  

Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen 

družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu 

zápisu v seznamu. 
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ČÁST V - Základní kapitál 
 

Základní kapitál družstva 

Čl. 15 
 

(1) Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů (základních, popřípadě 

dalších), k jejichž splacení se členové zavázali. 

(2) Do výše základního kapitálu družstva, se nezapočítávají hodnoty další majetkové účasti 

na podnikání družstva, kterou připouštěly dříve platné stanovy družstva. 

 

Zapisovaný základní kapitál 

Čl. 16 
 
(1) Základní kapitál družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku, činí 150.000,- Kč, 

(slovy: Sto padesát tisíc korun českých). 

(2) Zapisovaný základní kapitál odpovídá součtu základních členských vkladů, k jejichž 

splacení se zavázali a které splatili stávající členové (společní členové) družstva, jejichž 

seznam je uveden v příloze č. 1 těchto stanov. Základní členský vklad ve výši 5.000,- 

Kč(slovy: Pět tisíc korun českých), splatilo 30 (slovy: třicet), členů (společných členů) 

družstva. 

ČÁST  VI - Nájem družstevního bytu  
 

Nájemní smlouva 

Čl. 17 
 
Nájemní smlouva, kterou uzavírá družstvo jako pronajímatel s členem družstva jako 

nájemcem, musí obsahovat označení bytu (číslem, patrem, velikostí), jeho příslušenství 

a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. 

Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 

Práva a povinnosti nájemce družstevního bytu  

Čl. 18  

(1) Nájemce družstevního bytu je povinen bez zbytečného odkladu oznamovat družstvu 

změny počtu osob, které s ním v bytě bydlí. 

(2) Kromě práva užívat družstevní byt má nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva 

i osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i požívat 

plnění, jejichž poskytování je spojeno s nájmem družstevního bytu. 

(3) Nájemci družstevního bytu jsou povinni při využívání svých práv dbát, aby v domě bylo 

vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům využívání jejich práv. 

Opravy a běžná údržba  

Čl. 19  

(1) Nájemce družstevního bytu zajišťuje a hradí drobné opravy v  bytě a náklady spojené 

s běžnou údržbou bytu. Drobnými opravami bytu se rozumí opravy uvedené v § 5 nařízení 
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vlády č. 258/1995 Sb. v platném znění. Náklady spojené s běžnou údržbou se rozumějí 

náklady specifikované v § 6 téhož nařízení vlády. 

(2) Členská schůze může z technických nebo estetických důvodů stanovit jednotná pravidla 

upravující způsob provedení některých drobných oprav nebo běžné údržby družstevního 

bytu. 

(3) Ostatní opravy a údržbu domu a bytů zajišťuje a hradí družstvo. 

(4) Neplní-li družstvo svou povinnost odstranit závady, které brání řádnému nájmu 

družstevního bytu nebo jimiž je výkon práva nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen 

právo po předchozím upozornění družstva, závady odstranit v nezbytné míře a požadovat 

od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno 

do šesti měsíců od odstranění závad. 

(5) Nepostará-li se nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou 

údržbu družstevního bytu, má družstvo právo učinit tak – po předchozím upozornění člena 

a na jeho náklad – samo a požadovat od něho náhradu. 

(6) Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu 

těch oprav v družstevním bytě, které má odstranit družstvo a umožnit jejich provedení, 

jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 

(7) Nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil 

v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo, po předchozím 

upozornění nájemce, závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. 

Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu  

Čl. 20  

(1) Nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši 

skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu. 

(2) 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. 

(3) Záloha na nájemné se platí měsíčně dopředu, nejpozději do patnáctého dne příslušného 

měsíce. Rozdíl mezi zálohou a  skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz 

a správu domu a bytů za kalendářní rok vyúčtuje družstvo s nájemcem družstevního bytu 

nejpozději do 30. června následujícího roku. Rozdíl mezi dotací a čerpáním rezervy 

na opravy a údržbu bytového fondu se do vyúčtování nezahrnuje. 

(4) Záloha na úhradu za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu se platí spolu 

se zálohou na nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady družstva 

vynaloženými na poskytnutá plnění v průběhu kalendářního roku nebo pro zaúčtování 

určitého druhu služeb stanoveného období, vyúčtuje družstvo s nájemcem nejpozději 

do tří měsíců poté, kdy mu bude jejich výše známa. 

(5) Vyúčtováním zjištěné přeplatky družstvo uhradí členu nejpozději do 60 dnů 

po vyúčtování. V téže době je člen povinen uhradit družstvu vyúčtováním zjištěné 

nedoplatky. 

(6) Nezaplatí-li nájemce družstevního bytu zálohu na nájemné nebo zálohu na plnění 

poskytovaná s užíváním družstevního bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen 

zaplatit družstvu poplatek z prodlení ve výši 2,5 promile z dlužné částky za každý den 

prodlení, nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení. 
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Podnájem družstevního bytu (části bytu)  

Čl. 21  

(1) Pronajatý družstevní byt nebo jeho část lze přenechat se souhlasem představenstva 

jinému do podnájmu na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu nebo na dobu neurčitou. 

Po skončení podnájmu nemá podnájemce právo na náhradní podnájem. 

Výměna družstevního bytu 

Čl. 22  

(1) Se souhlasem představenstva může nájemce družstevního bytu uzavřít dohodu o výměně 

družstevního bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu 

účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Odepře-li družstvo bez vážných 

důvodů souhlas s výměnou bytu, může nájemce družstevního bytu požádat soud 

o rozhodnutí, kterým může být nahrazen projev vůle družstva. 

(2) Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytu ve vztahu 

k družstvu nastane dnem předložením smlouvy o převodu členských práv a povinností 

představenstvu družstva. 

Čl. 23  

(1) Právo na splnění dohody o výměně bytu musí být uplatněno u soudu do tří měsíců 

ode dne, kdy dohoda nabyla účinnosti, jinak právo zanikne. 

(2) Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno 

splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí tak učinit 

bez zbytečného odkladu. Člen je povinen o tom družstvo informovat.  

 

Zánik nájmu družstevního bytu  

Čl. 24  

Nájem družstevního bytu zaniká 

a) písemnou dohodou mezi družstvem a nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném 

v dohodě, 

b) písemnou výpovědí nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhůta, 

kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního 

měsíce; není-li lhůta uvedena, skončí nájem družstevního bytu posledním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž výpověď došla družstvu, 

c) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na dobu určitou, 

d) zánikem členství v družstvu. 

Využití družstevních bytů  

Čl. 25  

Družstevní byt nebo jeho část může nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti 

dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení tak, aby nenarušoval práva ostatních 

nájemců na řádné užívání bytů i nebytových prostor. 
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ČÁST VII  - Orgány družstva 

 

Čl. 26  

Orgány družstva jsou: 

a) schůze členů družstva (dále jen „členská schůze“), 

b) představenstvo. 

c) kontrolní komise 

Čl. 27  

(1) Do orgánů družstva mohou být voleni jen jeho členové starší 18 let. Za výkon činnosti 

v orgánech družstva může členská schůze stanovit finanční odměnu; za náklady spojené 

s výkonem této činnosti přísluší členovi náhrada. 

Čl. 28  

(1) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle obchodního zákoníku a 

podle těchto stanov spadají do jejich působnosti. 

(2) Orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. 

(3) Orgány družstva jsou způsobilé se usnášet jen, je-li přítomná nadpoloviční většina jejich 

členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud 

tyto stanovy neurčují jinak. 

Čl. 29  

(1) Funkční období členů představenstva činí jeden rok. 

(2) Členové představenstva mohou být voleni opětovně. 

Čl. 30  

(1) Člen družstva, který je zvolen do funkce člena představenstva nebo předsedy, může 

z funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to členské schůzi. Jeho funkce končí dnem, 

kdy odstoupení projednala členská schůze, která musí projednat odstoupení na svém 

nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dověděla, nejlépe však do tří měsíců. 

Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 

Čl. 31  

(1) O průběhu jednání členské schůze a představenstva 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. 

(2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly 

předloženy k projednávaným bodům. 

(3) Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 

(4) O rozhodnutí členské schůze, jímž se mění stanovy družstva, musí být pořízen notářský 

zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov. 
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Členská schůze 

Čl. 32  

(1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, kde členové uplatňují svá práva řídit 

záležitosti družstva a kontrolovat činnost družstva a jeho představenstva. 

(2) Do výlučné působnosti členské schůze patří: 

a) přijímat a měnit stanovy, 

b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise způsobem, který sama 

určí, 

c) projednávat a schvalovat zprávy představenstva o činnosti družstva, 

d) schvalovat zásady jeho hospodaření, roční účetní závěrku, roční rozpočet nákladů 

a výnosů družstva a rozhodovat o tom, jak se naloží se ziskem, popřípadě uhradí 

ztráta, 

e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, 

f) rozhodovat o rozdělení, přeměně, sloučení, splynutí a o jiném zrušení družstva 

nebo o změně právní formy, 

g) stanovit zásady pro určování výše nájemného za nájem družstevního bytu 

(nebytového prostoru) a za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu 

(nebytového prostoru), způsob jejich vyúčtování a způsob placení, 

h) na návrh představenstva stanovit výši dalšího členského vkladu  a způsob jeho 

splácení, 

ch) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s domem č.p. 1498 

v kat. úz. Nusle s byty a nebytovými prostory v něm. 

(3) Členská schůze rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti 

pokud tak stanoví obchodní zákoník, tyto stanovy, popřípadě pokud si rozhodování 

o některé věci vyhradila. 

Čl. 33  

(1) Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby nejméně dvakrát ročně. 

(2) Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to jedna třetina členů družstva. 

(3) Pořad jednání členské schůze musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozději osm 

dní před jejím zasedáním. Písemné pozvánky dále obsahují datum, hodinu a místo jednání. 

Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové materiály. 

Čl. 34  

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 mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet 

bez ohledu na to, je-li přítomna nadpoloviční většina členů družstva. 

Čl. 35  

Člen družstva může požádat o zaprotokolování jeho námitek, které členská schůze nepřijala, 

popřípadě je oznámit do jednoho měsíce od konání členské schůze představenstvu. K takto 

uplatněným námitkám může navrhnout soudu do jednoho měsíce ode dne, kdy požádal 

o zaprotokolování námitky nebo od oznámení námitky představenstvu, aby vyslovil 

neplatnost usnesení členské schůze. 

Čl. 36 

Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej 

na členské schůzi zastupovala. 
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Představenstvo 

Čl. 37  

(1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech 

záležitostech družstva, které nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny 

jiným orgánem. Představenstvo bez předběžného schválení členskou schůzí hradí drobné 

výdaje do výše 50 000,- Kč v kalendářním měsíci, to se netýká nutných a plánovaných 

výdajů k zajištění běžného provozu domu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. 

(2) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, pravidelně jí 

podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, svolává a připravuje jednání členské 

schůze. 

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

jeden hlas. 

(4) Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou 

manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. 

(5) Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (dále jen “předseda“), 

popřípadě místopředsedu. 

(6) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 

(7) Předseda ve vztahu k činnosti představenstva:  

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

b) jedná jménem představenstva navenek ve všech věcech družstva. 

(8) Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti. 

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

Odpovědnosti 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. 

 

Jednání a podepisování za družstvo 

Čl. 38  

(1) Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem 

představenstva jedná předseda, v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jiný člen 

představenstva. 

(2) Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba 

podpisu alespoň dvou členů představenstva. 

(3) Představenstvo může a na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné 

fyzické a právnické osoby. 

Kontrolní komise 

Čl. 39 

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 podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce. 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, 
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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.  

 

ČÁST VIII  - Hospodaření družstva 

Čl. 40 

(1) Činnost družstva se financuje z nájemného, příspěvků na správu, případně z jiných zdrojů. 

(2) Zálohové platby za nájem a za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytových prostor) 

družstvo vyúčtuje podle zásad stanovených členskou schůzí. 

 

Řádná účetní závěrka  

Čl. 41 

(1) Představenstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku družstva a předložit ji ke 

schválení členské schůzi. 

(2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo členské schůzi i způsob rozdělení 

a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. 

(3) Případný zisk družstva se použije podle rozhodnutí členské schůze k přídělům do fondů 

a k rozdělení členům družstva. 

(4) Podíl člena na zisku, který je určen k rozdělení členům se stanoví poměrem výše jeho 

splaceného základního vkladu ke splaceným základním vkladům všech členů družstva. 

(5) 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. 

(6) Ztrátu hradí družstvo podle rozhodnutí členské schůze 

a) z nedělitelného fondu,  

b) z uhrazovací povinnosti členů dle odst. 5 tohoto článku,  

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

 

Výroční zpráva 

Čl. 42 

Představenstvo vypracuje (nebo zajistí vypracování) výroční zprávy o hospodaření družstva, 

která obsahuje přehled činnosti v uplynulém roce a předpoklady další činnosti družstva a 

předloží ji společně s řádnou účetní závěrkou k projednání členské schůzi. 

Zajišťovací fondy družstva 

Čl. 43  

Družstvo vytváří tyto fondy 

a) nedělitelný fond, 

b) fond rezervy na opravy a údržbu domu, 

c) další fondy, pokud o tom rozhodne členská schůze. 
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Nedělitelný fond 

Čl. 44  

Družstvo při svém vzniku zřídilo  nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného kapitálu, 

tj. ve výši 5 000,- Kč. Nedělitelný fond se doplňuje 10% 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. 

 

Fond rezervy na opravy a údržbu domu 

Čl. 45  

(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. 

 

ČÁST IX - Zrušení a likvidace družstva 

Čl. 46  

(1) Družstvo se zrušuje 

a) usnesením členské schůze, k jehož platnosti se vyžaduje souhlas nejméně dvoutřetinové 

většiny všech členů družstva, 

b) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu pro 

nedostatek majetku, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek 

majetku. 

c) rozhodnutím soudu 

(2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje notářským zápisem. 

(3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

Likvidace 

Čl. 47  

(1) Nestanoví-li zákon jinak zrušené družstvo vstupuje do likvidace; likvidátory jmenuje 

členská schůze. 

(2) Likvidátor je povinen vypracovat účetní závěrku ke dni vstupu družstva do likvidace. 

(3) Likvidátoři jsou povinni vypracovat před rozdělením likvidačního zůstatku návrh na jeho 

rozdělení, který musí projednat a schválit členská schůze. Návrh na rozdělení likvidačního 

zůstatku musí být na požádání pro informaci předložen každému členu družstva. 

(4) Z likvidačního zůstatku bude členům družstva nejprve vyplacen splacený základní členský 

vklad.  

Zbytek likvidačního zůstatku bude mezi členy rozdělen v poměru výše členem splaceného 

základního členského vkladu ke splaceným základním vkladům všech členů družstva. 

(5) Při likvidaci družstva se použijí přiměřeně ustanovení obchodního zákoníku 

hlava I. 56 75. 
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ČÁST X - Převody vlastnictví jednotek 
podle zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění. 

Smlouva o výstavbě a Prohlášení vlastníka 

Čl. 48 

 
(1) Dne 7. října 2005 družstvo jako vlastník budovy č.p. 1498 postavené na parcele č. 2327 

a pozemku označeného jako parcela č. 2327 zastavěná plocha a nádvoří v kat. úz. Nusle, 

obec Praha, uzavřelo s obchodní firmou ROSI s.r.o. se sídlem Řevnice, Moklinská 5, 

IČ 47547219, Smlouvu o výstavbě jednotek prováděných formou vestavby a Prohlášení 

vlastníka budovy podle zák. 72/1994 Sb. o vlastnictví k bytům v platném znění. 

(2) Prohlášením vlastníka budovy uvedeným v odst. 1) družstvo vymezilo v domě č.p. 1498 

bytové a nebytové jednotky a společné části domu a k jednotkám příslušející 

spoluvlastnické podíly ke společným částem domu a k domem zastavěnému pozemku 

parc. č. 2327 v kat. úz. Nusle. 

 

Převod vlastnictví jednotek 

Čl. 49 

(1) Všichni členové družstva, kteří jsou nájemci bytů v domě č.p. 1498, vyzvali družstvo 

podle § 24 zák. č. 42/1992 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových 

nároků v družstvech v platném znění, k uzavření smlouvy o bezplatném převodu jimi 

užívané bytové jednotky do vlastnictví či společného jmění manželů a družstvo je 

povinno tyto smlouvy uzavřít.  

(2) Společně s bytovou jednotkou budou do vlastnictví člena družstva, který je fyzickou 

osobou, bezplatně převedeny spoluvlastnické podíly ke společným částem domu 

a k zastavěnému pozemku příslušející k bytové jednotce a spoluvlastnický podíl 

ke čtyřem nebytovým jednotkám umístěným v přízemí domu č.p. 1498. 

(3) Velikost spoluvlastnických podílů ke společným částem domu a k zastavěnému pozemku 

příslušející k jednotlivým bytům je stanovena v Prohlášení vlastníka. 

(4) Velikost spoluvlastnického podílu k nebytovým prostorům (čtyřem nebytovým 

jednotkám) bude stanovena ve smlouvě o převodu bytu podle poměru podlahové plochy 

převáděného bytu k celkové podlahové ploše všech stávajících bytů v domě 

(před kolaudací bytů v půdní vestavbě). 

 

Vzájemné vypořádání prostředků 

Čl. 50 

(1) Součástí smlouvy o převodu jednotky z vlastnictví družstva je vzájemné vypořádání 

a) prostředků družstva určených na financování oprav a údržbu domu č.p. 1498 

a jednotek v něm, soustředěných ve Fondu rezervy na opravu a údržbu domu. 

a 

b) prostředků vytvořených ze zisku bytového hospodářství (dále jen prostředky určené 

k vypořádání) připadající na převáděnou jednotku podle poměru její podlahové plochy 

k podlahové ploše všech jednotek v domě. 
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(2) Vzájemným vypořádáním se rozumí vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků prostředků 

určených k vypořádání, tak vyrovnání nedoplatků vůči družstvu ze strany nabyvatele 

bytové jednotky. 

(3) Nevyčerpané prostředky určené k vypořádání převede družstvo Společenství vlastníků 

jednotek v domě č.p. 1498, které vznikne dle § 9 odst. 4) zák. o vlastnictví k bytům, 

které je použije na úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku jako zálohu 

nabyvatele jednotky na tyto náklady. 

 

Vypořádací podíl 

Čl. 51 

Vypořádací podíl nabyvatele jednotky, kterému zaniklo členství v družstvu se určí 

podle čl. 13 těchto stanov. 

 

Zánik členství v družstvu 

Čl. 52 

(1) Převodem vlastnictví jednotky na nabyvatele zaniká členství nabyvatele v družstvu bez 

práva na vrácení základního či dalšího členského vkladu. 

(2) Členství nabyvatele v družstvu nezaniká, jestliže majetková účast člena v družstvu 

dosahuje výše základního členského vkladu. 

(3) Vypořádací podíl nabyvatele jednotky jemuž zaniklo členství v družstvu se stanoví 

podle čl. 13 těchto stanov. 

 

ČÁST XI - Závěrečná ustanovení 

Čl. 53  

(1) Stanovy byly přijaty členskou schůzí družstva dne 27. 6. 1995. 

(2) Stanovy byly upraveny a schváleny členskou schůzí dne 24. 9. 2003 a dne 1. 12. 2005. 

(3) Stanovy byly upraveny a schváleny členskou schůzí dne 11. 10. 2010. 

Tímto dnem nabývají účinnosti. 


