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Část I.
Základní ustanovení
čl. 1



Firma p ijala název: Stavební bytové družstvo Letohrad
a má sídlo v Letohrad, Požárník 791, PS 561 51.
čl.2



1) Družstvo
je spoleenstvím neuzav eného potu osob, jehož hlavním posláním je

opat ovat si spolenou inností a spolenými prost
 edky byty, hospoda it s nimi a tak
se podílet na uspokojování svých bytových pot eb a tím i obecného zájmu.
2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za
porušení svých závazk odpovídá celým svým majetkem.

3) Družstvo je lenem Svazu eskomoravských bytových družstev
Část II.
Činnost družstva
čl.3

1) innost družstva je založena na družstevním vlastnictví dom, byt, objekt s
nebytovými prostorami (garáže, ateliery), na správ a provozu byt a na ostatním
majetku družstva.



2) P edmtem innosti družstva je zejména:
a)

innost za úelem zajiš





ování pot eb svých
 len spoívající p edevším
v organizování p ípravy a provádní pop . zabezpeování výstavby byt,
rodinných domk a nebytových prostor,



b) provádní pop . zajiš ování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci
bytových a nebytových objekt,

c) zajiš ování plnní spojených s užíváním byt s nebytových prostor,





d) p idlování byt rodinných domk a nebytových prostor a uzavírání p íslušných
smluv,

e)

f)



innost za úelem podnikání spoívající p edevším v provádní pop .
zajiš ování správ, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí byt a nebytových
prostor pop . bytových a nebytových objekt ve vlastnictví osob,
zajiš ování plnní spojených s užíváním byt a nebytových prostor ve
vlastnictví jiných osob



3) Družstvo mže vykonávat
pokud se
  i další innosti schválené p edstavenstvem


k jejich vykonávání
opat
í
p
íslušné
oprávn
ní.
innosti,
p
i
nichž
majetková
úast

družstva p esahuje l milion K, podléhají schválení shromáždní delegát.
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Část III.
Členství v družstvu
čl.4
Vznik členství
1) lenem družstva mže být zletilý oban s trvalým pobytem na území R. Nezletilý
oban se mže stát lenem družstva z dvodu dlení nebo v p ípadech uvedených
v l.20 a l.58 stanov (čl.20 Převod členských práv a povinností a čl.58 – Výměna
bytu)



2)
 Za lena družstva nemusí být p ijat oban, jemuž lenství v družstvu zaniklo již
d íve vylouením podle l.28 stanov (čl.28 – Vyloučení)



čl.5



1) lenství vzniká dnem,
 kdy p edstavenstvo
 rozhodne o p ijetí za lena na základ
písemné p ihlášky. K p ihlášce musí být p ipojeno potvrzení o zaplacení zápisného
ve výšce 500,-K a základního lenského vkladu ve výšce 1 000,- K.





2) P edstavenstvo je povinno rozhodnout o p ihlášce nejpozdji na první schzi v
msíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doruená. Toto rozhodnutí musí být
lenu dorueno doporueným dopisem.



3) Družstvo
vrátí zápisné a základní lenský vklad obanu, kterého nep ijalo za lena,

do t iceti dn ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí.
čl.6
Přechod a převod členství





1) Smrtí lena p echází jeho lenství v družstvu na ddice, kterému p ipadl lenský

vklad nebo lenský podíl. Pokud na základ rozhodnutí soudu je více ddic, uzav e
družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s jedním ddicem
(manželi), ureným dodatenou dohodou ddic nebo dodateným rozhodnutím
soudu. lenem družstva z titulu ddní se mže stát i fyzická osoba, která nemá na
území eské republiky trvalý pobyt.



2) len mže p evést svá práva a povinnosti spojená s lenstvím v družstvu na
fyzickou osobu.



3) lenství v družstvu p echází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základ
dohody o výmn družstevního bytu.
čl.7
Společné členství manželů



1) Vznikne-li jednomu z manžel za trvání manželství právo na uzav ení smlouvy o
nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) vznikne i se spoleným nájmem bytu
(nebytového prostoru) i spolené lenství manžel v družstvu.

2) Právo spoleného nájmu družstevního bytu (nebytového
manželi
 prostoru)

 i
spolené lenství manžel v družstvu vznikne také v p ípad p echodu a p evodu
lenství na jednoho z manžel podle l. 6.

3) Spolené lenství manžel podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu
trvale nežijí. Právo spoleného nájmu nebytových prostor a tedy ani spolené lenství
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manžel v družstvu nevznikne také v p ípad, kdy nebytový prostor slouží k výkonu
povolání pouze jednoho z manžel.

4) Ze spoleného lenství jsou oba manželé oprávnni a povinni spolen a
nerozdíln. Manželé jako spolení lenové mají jeden hlas.
čl.8
1) Vznikem spoleného lenství manžel nezaniká to samostatné lenství
kteréhokoliv z nich, které se nep emnilo na jejich lenství spolené.

2) Existence spoleného lenství manžel nevyluuje vznik samostatného lenství
kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu.
čl.9
Splynutí členství



1) Jestliže len získá v témže družstvu další lenství, nap . z dvodu ddní,
p evodem lenských práv a povinností, slouení družstev a p evodu ásti majetku,
vyzve družstvo lena, aby provedl nkterou
 z dispozic s lenstvím podle l. 17 a 18.
Jestliže len nevykoná tuto dispozici do t ech msíc od výzvy družstva, splyne takto
získané lenství s lenstvím pvodním v lenství jediné.

2) Z dvod uvedených v odst. 1, splynou navzájem i spolená lenství manžel.
Vznikem spoleného
 lenství manžel nesplyne to samostatné lenství kteréhokoliv z
nich, které se nep emnilo na jejich spolené lenství.



3) P i splynutí lenství podle odst. 1 a 2 platí délka nejstaršího lenství. lenská
práva a povinnosti z takto splynutého lenství zstávají lenovi zachovány.
čl.10



Přeměna členství



K p emn lenství dochází v tchto p ípadech:

a) spolené lenství manžel se mní na samostatné lenství
 jednoho z bývalých
manžel nebo na samostatné lenství každého z nich v p ípad uvedeném v l. 27
(čl.27 – úmrtí člena),



b) spolené lenství manžel se p evedením bytu do vlastnictví mní na samostatné
lenství jednoho z nich a to na základ dohody spolených len,



c) samostatné lenství zstavitele se v p ípad uvedeném v l.24 odst. 2 mní na
samostatné lenství (nebo spolené lenství) každého z ddic jednotlivých lenských
podíl zstavitele,

d) samostatné lenství jednoho z manžel, spolených nájemník družstevního bytu
se výmnou družstevního bytu mní na spolené lenství manžel,



e) samostatné lenství nájemníka družstevního bytu se p evodem lenských práv a
povinností na jednoho z manžel za trvání manželství mní na spolené lenství
manžel.
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čl.11



Rozdělení členství

K rozdlení lenství dochází v p ípadech rozdlení družstva nebo"vylenní ásti
družstva" p evodu ásti jeho majetku, jestliže len nebo manželé – spolení lenové
budou po jeho uskutenní užívat nadále byt v jiném družstvu, než nebytový prostor.
čl.12
Členská práva a povinnosti
len družstva má právo zejména:



a) úastnit se osobn nebo prost ednictvím svého zákonného
zástupce na jednání a

rozhodování lenské schze samosprávy a nebo prost ednictvím zvolených delegát
na jednání a rozhodování shromáždní delegát,
b) být volen do orgán družstva, má-li plnou zpsobilost k právním úkonm,

c) úastnit se veškeré družstevní innosti a požívat výhod, které družstvo svým
lenm poskytuje,

d) p edkládat návrhy na zlepšení innosti družstva, obracet se s podn
 ty,

p ipomínkami nebo stížnostmi,
týkajícími
se
innosti
družstva
k
p
íslušným orgánm

družstva a být o jejich vy ízení informován,


e) na p idlení konkrétn ureného bytu (nebytového prostoru) splatí-li lenský podíl
p íp. dodatený lenský vklad na výzvu družstva a ve lht jím stanovené. U
lenu toto právo úhradou splatné penžní ástky
svépomocné výstavby vzniká

lenského podílu a uzav ením písemné smlouvy
o jiném plnní. len má

 právo na
vydání rozhodnutí o p idlení bytu do t iceti dn po vzniku práva na p idlení bytu,

f) na uzav ení smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na
 základ
rozhodnutí o p idlení družstevního
bytu
(nebytového
prostoru)
vydaného
p
íslušným



orgánem družstva, na základ p evodu lenských práv a povinností nebo jejich ásti
a na základ zddní lenského podílu.

g) na p idlení bytu (nebytového prostoru) ureného
do vlastnictví zaplacením

splatné penžní ástky lenského podílu a uzav ením písemné smlouvy o výstavb.
h) na roní vyútování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnní
poskytovaných s užíváním bytu a na vypo ádání podle zásad schválených
shromáždním delegát.
čl.13
len družstva je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgán družstva

b) uhradit zálohový lenský podíl, doplatek lenského podílu a dodatený lenský
vklad ve stanovené výši a lht,
c) platit nájemné a úhradu za služby
 poskytované s užíváním bytu anebo zálohy na
n a platit poplatky z prodlení vym ené za opoždné platby,



d) hradit p íspvky na innost družstva a hradit jednorázové platby za úkony SBD
uvedené v sazebníku služeb ve výši urené shromáždním delegát,
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e) chránit družstevní majetek, dodržovat
 domovní ád, provozní ád nebytových
prostor, p edpisy
 o požární ochran a ádn užívat a udržovat byt, jakož i spolené
prostory a za ízení domu a ádn užívat služby poskytované s užíváním bytu
(nebytového prostoru),



f) p evzít byt na základ smlouvy o nájmu bytu, který je zpsobilý k užívání ve
lht stanovené
 družstvem, nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne
opoždným p evzetím bytu,



g) poskytnout
 družstvu údaje pot ebné k vedení lenské evidence a oznamovat
družstvu do t iceti dn zmny týkající se lena a p íslušník jeho domácnosti, které
jsou podstatné pro vedení lenské a bytové evidence a rozútování záloh za plnní
poskytovaná s užíváním bytu,





h) umožnit pov eným zástupcm družstva po p edchozím oznámení zjištní
technického stavu bytu (nebytového prostoru),






i) podílet se na úhrad ztráty st ediska bytového hospodá ství,



j) podílet se na úhrad ztráty z ostatního hospoda ení a p i likvidaním schodku
podle rozhodnutí shromáždní delegát,

k) dle rozhodnutí lenské schze samosprávy provádt pravidelný úklid domu a jeho
okolí, vetn popelnic a kontejneru na odpadky a je povinen se úastnit na
svépomocné údržb a opravách domu, vetn udržování venkovních ploch a zelen,



l) v p ípad nemožnosti plnní této povinnosti dle písm. k) ze zdravotních nebo
jiných dvod toto zajistit jinou osobou, nebo uhradit samospráv náklady, které jí
vzniknou zajištním tchto prací za úplatu.
čl.14



lenství v družstvu p i souasném vlastnictví bytu (nebytového prostoru).

1) lenové - vlastníci byt mají stejná práva a povinnosti s výjimkou tch, které
souvisí s nájmem družstevního bytu (nebytového prostoru) upravené 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, vetn náklad na opravy, rekonstrukce a výmny spolených

ástí a za ízení domu.



a) výši
 finanního p íspvku (poplatku) urených na správu domu stanovuje
p edstavenstvo družstva,



b) výši p íspvk hrazených do fondu oprav
 a údržby urených k úhrad náklad
na provoz, opravy, rekonstrukce
a za ízení spolených ástí dom – uruje

spoleenství vlastník, p edstavenstvo není oprávnno v této záležitosti
rozhodovat.



c) rozhodování o použití finanních prost edk uložených ve fondu oprav
 a údržby
k úhrad náklad spojených s opravami
 a údržbou i rekonstrukcí p ísluší
výhradn spoleenství vlastník, kte í své rozhodnutí písemn oznámí družstvu
s požadavkem provedení úhrady.
čl.15
1) Krom práv a povinností vyplývajících pro lena zejména
z l. 12 a 13 je len - vlastník povinen
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a)poínat si tak, aby p i užívání, udržování, zmnách,p i nájmu
 bytu nebo jeho ásti
a p i jiném nakládání s bytem nerušil a neohrožoval ostatní p i výkonu jejich
vlastnických, spoluvlastnických, pop ípad spoluužívacích práv,



b) udržovat byt (nebytový prostor) na svj náklad ve stavu zpsobilém k ádnému
užívání, zejména vas provádt pot ebnou údržbu a opravy,

c) odstranit
 závady a poškození, která na jiných
 bytech nebo na spolených ástech
nebo za ízení domu zpsobil sám, nebo ti, kte í s ním byt užívají,



d) zdržet se provádní úpravy bytu a jeho za ízení, jimiž by byl bez souhlasu
ostatních vlastník mnn vzhled domu, ohrožena statická bezpenost konstrukcí a
narušena innost technického za ízení domu (plyn, vytápní, voda, kanalizace,
elektro,
vzduchotechnika, STA a pod,).
Souasn je vlastník bytu povinen zajistit


p edepsané revize technických za ízení v byt ve stanovených lhtách tak, aby

neohrozil bezpenost a zdraví ostatních vlastník. Ustanovení zvláštních p edpis tím
nejsou dotena.



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 a teplé a studené vody, jakož i odpoet

nam ených hodnot.
f) vlastník bytu má právo a povinnost zúastovat se na správ domu a jako
spoluvlastník na rozhodování o spolených ástech a za ízení domu.
čl.16



1) Další práva a povinnosti lena - vlastníka a družstva p i zabezpeování správy a
provozu domu
spolených
 souvisejících s vlastnictvím bytu a spoluvlastnictvím

prostor a za ízení domu jsou upraveny smlouvou o p evedení družstevního bytu
(nebytového prostoru) do vlastnictví nájemce - lena bytového družstva.







2) P ed uzav ením smlouvy o p evodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do
vlastnictví lena
 je len povinen uhradit družstvu náklady, které mu vznikly v
souvislosti s p evodem bytu a to ve výši stanovené shromáždním delegát.



3) V p ípad, že len - vlastník svj byt (nebytový prostor) pronajme, je povinen v
nájemní smlouv zabezpeit plnní všech
 povinností vi družstvu, které pro nho
vyplývají ze stanov a ze smlouvy o p evedení vlastnictví družstevního bytu
(nebytového prostoru).





 



4) V p ípad p evodu vlastnictví pop . p i uzav ení nájemní smlouvy je len vlastník povinen oznámit tuto skutenost neprodlen družstvu.
čl.17
Majetková účast člena družstva



1) Majetkovou úast lena v družstvu tvo
 í lenský vklad (základní lenský vklad a
další lenský vklad), lenský podíl a p ípadn dodatený lenský vklad.

2) Základní lenský vklad je pro všechny leny družstva stejný a je 1 000,--Ks. Po
dobu trvání lenství nemže majetková úast lena v družstvu klesnout pod hodnotu
základního lenského vkladu.
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čl.18
Členský podíl
1) lenským podílem
úast lenana družstevní výstavb, technickém
 je majetková

zhodnocení domu, p íp.na po ízení pozemku p íslušejícího k domu.



2) Zálohovou výši lenského podílu urí družstvo p ed zahájením
družstevní výstavby


tak, aby jeho výška kryla rozpo
tem
stanovené
náklady
p
ipadající
na byt (nebytový


prostor), který byl lenovi p idlen, snížené o státní p íspvek  poskytnutý na
výstavbu, o úvr poskytnutý penžním ústavem na výstavbu, p ípadn o jiné zdroje
financování družstevní výstavby.



3) len je povinen zaplatit zálohový lenský podíl p ed zahájením výstavby ve výši a
lht stanovené družstvem. Tato
 ást lenského podílu se skládá z dalšího lenského
vkladu a dalšího penžitého p ípadn jiného pln
 ní ve výšce p ipadající na družstevní
byt (nebytový prostor), který má být lenovip edán do nájmu. Jiné než penžní plnní
na lenský podíl spoívá v hodnot práce, p íp. v hodnot vcného plnní p i
svépomocné výstavb. Rozsah
 této ásti lenského podílu je uren smlouvou o jiném
plnní na lenský podíl, uzav enou mezi družstvem a lenem.
lenský podíl
 mže mít formu nepenžitého vkladu, o jehož zpsobu ocenní
rozhodne p edstavenstvo družstva.



4) V p ípad nutnosti zvýšit zálohu na lenský podíl je len povinný zvýšení
lenského podílu uhradit ve výši, lht a zpsobem stanoveným družstvem.



5) Po dokonení výstavby vypo ádá družstvo s financujícím penžním ústavem
finanní zdroje. Po finanním uzav ení stavby rozdlí družstvo náklady a zdroje
financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) a p edstavenstvo rozhodne
o konené výši lenského podílu.

6) Rozdlení náklad a zdroj financování na byty (nebytové prostory) a rozhodnutí o
konené výši lenského podílu musí být lenovi dorueno do vlastních rukou.Proti
tomuto rozhodnutí se mže len písemn odvolat. Odvolání nemá odkladný
lenského podílu je splatný do 30 dn od doruení rozhodnutí
úinek.Nedoplatek

(pokud
p edstavenstvo
nerozhodne jinak),


 v této lht je družstvo povinné uhradit

p ípadný p eplatek lenského podílu.P i svépomocné družstevní výstavb vypo ádá
družstvo se lenem i hodnotu jiného plnní na lenský podíl.
7) Doklad o rozdlení náklad a zdroj financování objektu na jednotlivé byty
(nebytové prostory) zašle družstvo na vdomí také výboru samosprávy.

8) lenský podíl se zhodnocuje o lenem splatnou ást úmoru úvru, poskytnutého
penžním ústavem na výstavbu družstevního objektu.



Obdobn jako v odstavcích
2-7 se postupuje p i financování technického zhodnocení

domu, p ípadn po ízení pozemku lenským podílem.

9) Dodatený lenský vklad.



a) P idlení uvolnného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady lenského
podílu p ipadajícího na tento byt (nebytový prostor) podmínit
splacením dodateného

lenského vkladu. Dodatený lenský vklad stanoví p edstavenstvo podle pravidel
schválených shromáždním delegát.
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b) Obdobn lze postupovat i p i povolení rozší ení stávajícího bytu (nebytového
prostoru), pokud by se týkalo spolených prostor v dom nebo nástavby i vestavby v
dom.
čl.19



Členský podíl uvolněného bytu



1) P ed uzav ením nájemní smlouvy k uvolnnému bytu (nebytového prostoru) urí
p edstavenstvo výši lenského podílu následujícího nájemce odpovídající hodnot
lenského podílu zvýšeného o ástku do té doby splacené hodnoty úmoru úvru,
(všech p edcházejících len) poskytnutého na družstevní výstavbu.



2) P ípadný rozdíl mezi výší lenského podílu ureného podle odst. 1 a výší
lenského podílu zhodnoceného o lenem splacenou ást úmoru úvru vyplacenému
dosavadnímu nájemci se zútuje v hodnot, dle poslední splátky anuity.
čl.20
Převod členských práv a povinností



1) P evod práv a povinností spojených s lenstvím v družstvu na základ písemné
dohody nepodléhá souhlasu orgán družstva.



2) lenská práva
 a povinnosti spojená s lenstvím p echázejí na nabyvatele ve vztahu
k družstvu p edložením smlouvy o p evodu lenství v družstvu nebo pozdjším dnem
uvedeným v této smlouv.





3) Tytéž úinky jako p edložení smlouvy o p evodu lenství nastávají, jakmile
družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního lena (spolených len) o p evodu
lenství a písemný souhlas nabyvatele lenství.



4) Doklady mající za následek p evod  lenských práv a povinností musí být
podepsány prkazným zpsobem a v p ípad ženatých (vdaných) osob, obma
manželi.
čl.21



Převod části členských práv a povinností

1) len mže p evést ást svých lenských práv a povinností za podmínek uvedených
v l. 20 na jiného lena téhož družstva v p ípadech,

a) kdy len - uživatel družstevního bytu z dvodu
 ddní, slouení družstev nebo
p evodu ásti majetku družstva získal právo na p idlení jiného bytu v témže družstvu
nebo právo takový byt užívat,



b) kdy len - uživatel družstevního bytu získal právo na p idlení jiného bytu
v družstvu,



c) kdy len - uživatel družstevního bytu (nebytového prostoru) p evádí ást
lenských práv a povinností týkající se bytu (nebytového prostoru).





2) P edseda dá souhlas ke vzájemnému
p evodu
práv a povinností

 ásti lenských

mezi leny téhož družstva v p ípadech, kdy p edmtem p evodu jsou práva a
povinnosti
týkající se byt, z nichž alespo u jednoho dosud nevzniklo právo na

uzav ení nájemní smlouvy.



3) Usnesení p edsedy musí být lenu dorueno do vlastních rukou.
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čl.22
Odstoupení ze svépomocné výstavby
se
1) len mže odstoupit od smlouvy o jiném plnní na lenský podíl. Odstoupením

ruší smlouva o jiném plnní na lenský podíl a lenovi zaniká právo na uzav ení
smlouvy o nájmu bytu (nebytového prostoru). Ostatní lenská práva zstávají lenu
zachována.



2) Družstvo mže rozhodnutím p edsedy na základ
  návrhu lenské sch
 ze
samosprávy nebo na základ vlastního zjištní (p ihlédnutím k vyjád ení lenské
schze samosprávy) odstoupit od smlouvy o jiném plnní na lenský podíl, jestliže
len:



a) neplní p ijaté závazky ze smlouvy o jiném plnní na lenský podíl,

b) trvale porušuje pracovní káze nebo vykazuje bez viny družstva neuspokojivé
pracovní výsledky,



c) zavinil, že družstvu p i svépomocné výstavb vznikla znaná škoda nebo
podstatné zdržení výstavby,
d) neuhradil ve stanovené lht zvýšení lenského podílu podle l. 18 odst.4.



3) O odstoupení družstva od smlouvy o jiném plnní na lenský podíl mže p edseda
rozhodnout:



a) v p ípad uvedených v odst. 2 písm. a) , b)a d) jen dal-li lenu výstrahu
doporueným dopisem a len ji v dané lht nerespektoval,



b) v p ípad uvedeném v odst. 2 písm. c) jen vyzval-li lena doporueným dopisem
k náhrad zpsobené škody a len této výzv v dané lht nevyhovl.



4) Rozhodnutí p edsedy o odstoupení od smlouvy o jiném plnní na lenský podíl
musí být lenu dorueno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí mže len
podat písemné odvolání. Odvolání má odkladný úinek.
čl.23



1) V dsledku zániku smlouvy o jiném plnní na lenský podíl p i výstavb
svépomocí má len nárok na vrácení penžní ásti lenského podílu snížené o lenský
vklad a na úhradu hodnoty jiného plnní na lenský podíl.

2) Nárok lena na vrácení penžní ástky lenského podílu (s výjimkou ástky
rovnající se lenskému vkladu), jakož i nárok na úhradu vcného plnní vzniká dnem
následujícím po zániku smlouvy o jiném plnní na lenský podíl na základ
oznámení lena nebo dnem následujícím po marném uplynutí lhty k podání
odvolání proti rozhodnutí o zániku smlouvy o jiném plnní na lenský podíl anebo
dnem následujícím po doruení rozhodnutí o zamítnutí odvolání.
3) len má nárok
 na vyútování hodnoty osobního plnní do jednoho roku po
finanním vypo ádání stavby a na její úhradu do t iceti dn ode dne, kdy byl s
vyútováním seznámen.



Družstvo
mže tento nárok uspokojit i d íve, není-li pochyb o finanním výsledku

p íslušné stavby.



4) P i výplat penžní ástky lenského podílu a hodnoty jiného plnní na lenský
podíl má družstvo právo na zapotení svých splatných pohledávek vi lenu.
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čl.24
Zánik členství
lenství v družstvu zaniká:
a) písemnou dohodou,
b) vystoupením,



c) smrtí lena pokud jeho lenství nep ejde na ddice,
d) vylouením,

e) zánikem družstva likvidací,
f) prohlášením konkursu na majetek družstva,
g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku lena,



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



i) vydáním exekuního p íkazu k postižení lenských práv a povinností,
j) jiným zpsobem stanoveným zákonem.

čl.25
Dohoda
1) Dohodne-li se družstvo a len na skonení lenství, koní lenství sjednaným
dnem.
2) Dohodu o skonení lenství uzavírají družstvo a len písemn. Jedno vyhotovení
dohody o skonení lenství vydá družstvo lenovi.
čl.26
Vystoupení
1) len mže z družstva vystoupit. lenství zaniká uplynutím doby dvou msíc: tato
doba zaíná prvním dnem kalendá ního msíce následujícího po doruení písemného
oznámení lena o vystoupení z družstva.



2) len, který nesouhlasí s p evodem svých lenských práv a povinností
 na právního
nástupce družstva, mže z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto p evodu má dojít,
když to oznámí p edstavenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždní delegát.
Nárok na vypo ádací podíl je povinný uhradit lenovi, který z družstva
 vystoupil,
právní nástupce družstva do jednoho msíce ode dne, kdy na nho p ešlo jmní
družstva.
3) Oznámení o vystoupení mže len odvolat jen písemn a se souhlasem družstva.
čl.27



Úmrtí člena



1) Zem e-li len a nejde-li o spolené lenství
 manžel, p echází dnem jeho smrti
lenství v družstvu na ddice, kterému
p ipadl základní lenský vklad nebo lenský

p
echází
na
ddice i nájem družstevního bytu
podíl. S p echodem lenství

(nebytového prostoru), pop . právo na uzav ení nájemní smlouvy o nájmu
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družstevního bytu (nebytového prostoru). Nep ešlo-li lenství na ddice, zaniká smrtí
lena.

2) Náležely-li zstaviteli dva nebo více
 lenských podíl v jednom a témže družstvu,
mohou jednotlivé lenské podíly
p
ipadnout rzným ddicm. Tím se zstavitelovo


lenství v den jeho smrti p emní na dv nebo více samostatných lenství (pop ípad
spolených lenství manžel) jednotlivých ddic.
čl.28
Vyloučení



1) P edstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena jestliže:



a) závažným zpsobem nebo optovn a p es výstrahu porušuje své lenské
povinnosti urené zákonem nebo stanovami,

b) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti družstvu, jeho
majetku nebo proti lenm družstva,





c) po p evodu bytu do vlastnictví nezaplatil ve lht stanovené p edstavenstvem
lenský vklad podle l.17.

d) užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda, nebo nezabránil, aby
škoda vznikla
e) nezaplatil nájemné nebo úhradu za plnní poskytovaná s užíváním bytu za dobu
delší než t i msíce,



f) vlastním protiprávním jednáním a p es výzvy orgán družstva zpsobuje
družstvu škody na majetku, neplatí opakovan nájemné ani zákonné poplatky
z prodlení, trvale, soustavn a prokazateln narušuje soužití nájemník,





2) P edstavenstvo mže rozhodnout o vylouení lena jen do t ech msíc ode dne,
kdy zjistilo dvod pro vylouení, nejpozdji však do jednoho roku ode dne, kdy tento
dvod vznikl.



lena, v nmž lze spat ovat dvod k vylou
3) Je-li jednání

 ení podle odstavce 1
písm.b) p edmtem šet ení jiného orgánu, zaíná lhta t í msíc podle odst. 2 dnem,
kdy se družstvo dozvdlo o výsledku tohoto šet ení.

4) Rozhodnutí o vylouení z družstva musí být dorueno do vlastních rukou. V
rozhodnutí o vylouení lena z družstva musí být uveden dvod podle odst. 1, který
nelze
 dodaten mnit: lenství zaniká dnem, kdy bylo dorueno rozhodnutí
p edstavenstva o vylouení lenovi.



5) Proti rozhodnutí p edstavenstva o vylouení má právo podat  len odvolání k
shromáždní delegát. Není-li právo na odvolání uplatnno do t í msíc ode dne, kdy
se len dozvdl nebo mohl dozvdt o rozhodnutí o vylouení, zaniká. Odvolání má
odkladný úinek.

6) Soud na návrh lena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí
shromáždní

delegát o vylouení za neplatné , je-li v rozporu
s
právními
p
edpisy
nebo
stanovami.

Není-li právo na podání návrhu uplatnno do t í msíc ode
 dne konání shromáždní
delegát, které vylouení potvrdilo, nebo jestliže nebyla ádn svolána, ode dne, kdy
se len mohl dovdt o konání shromáždní delegát, které vylouení potvrdilo,
nejpozdji ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká.
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7) Jestliže je dvodem návrhu podle odst. 6, že tvrzené rozhodnutí shromáždní
delegát nep ijalo proto, že o nm nehlasovalo, anebože obsah tvrzeného rozhodnutí

neodpovídá rozhodnutí, které shromáždní delegát p ijalo, lze podat návrh do t í
msíc ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozvdl, nejdéle však do jednoho
roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždní delegát.
čl.29
Zánik členství likvidací družstva
lenství zaniká po zrušení družstva a ukonení jeho likvidace dnem výmazu
družstva z obchodního rejst íku.
čl.30
Zánik společného členství manželů
1) Spolené lenství manžel v družstvu zaniká:
a) smrtí jednoho z manžel,

b) dohodou rozvedených manžel,

c) rozhodnutím soudu o zrušení práva spoleného nájmu bytu (nebytového prostoru)
rozvedenými manželi.
2) Zanikne-li spolené lenství manžel v družstvu smrtí jednoho z nich, zstává
lenem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozstalý
manžel.
Po rozvodu manželství zstává lenem družstva a nájemcem družstevního bytu
(nebytového prostoru) ten z rozvedených manžel, který byl uren dohodou
rozvedených manžel nebo rozhodnutím soudu.

3) Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé - spolení lenové
družstva, užívající spolen družstevní byt i nebytový prostor, že jeden z nich bude
jako len družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový
prostor, nebo rozhodne-li

tak soud, zaniká spolené lenství manžel jeho p emnou na samostatné lenství
každého z nich dnem uzav ení dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu.



4) Spolené lenství manžel v družstvu zaniká i p evodem jejich lenských práv a
povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vystoupením
 z družstva,
vylouením a zánikem družstva po ukonení likvidace, pop . jiným zpsobem
stanoveným zákonem.
čl.31
Majetkové vypořádání
1) Zánikem
 lenství podle l.24 vzniká bývalému lenu nebo jeho ddicm nárok na
vypo ádací podíl. Vypo ádací podíl se rovná úetní hodnot majetkové úasti
lena v družstvu (l.17):



a) u nebydlícího lena (len, jemuž
 družstvo dosud nep idlilo byt nebo nebytový
prostor podle l. 37) se vypo ádací podíl rovná základnímu lenskému vkladu
(l.17 odst. 2),



b) u nájemce ( len, jemuž družstvo p idlilo byt nebo nebytový prostor podle l.
37) se vypo ádací podíl rovná základnímu lenskému vkladu (l.17 odst.
2).lenskému podílu (l.18) a dodatenému lenskému vkladu (l.17),
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c) u vlastníka (len, jemuž družstvo p evedlo byt nebo nebytový prostor podle
zvláštního
zákona .72/94 Sb., o vlastnictví byt v pozdjším znní) se

vypo ádací podíl rovná:



ca) nule, jestliže základní lenský vklad p evodem bytu nebo nebytového
prostoru
do vlastnictví lena zanikl, protože byl zdrojem financování

p evedeného bytu nebo nebytového prostoru a vlastní základní lenský vklad
znovu do družstva nesložil,
cb) základnímu lenskému
 vkladu (l.17 odst. 2), jestliže základní lenský vklad
zdrojem financování p evedeného
bytu nebo nebytového prostoru nebyl, nebo

jestliže vlastník, jemuž p evodem bytu nebo nebytového prostoru základní
lenský vklad zanikl, znovu základní lenský vklad do družstva složil.



2) Nárok na výplatu vypo ádacího podílu vzniká uplynutím 3 msíc po schválení

roní úetní závrky za rok, ve kterém lenství zaniklo, pokud tohospodá ská situace
dovoluje, mže družstvo uspokojit tento nárok nebo jeho ást i d íve.
3) Výplata lenského podílu a dodateného lenského vkladu je vázána vždy na
uvolnní bytu (nebytového prostoru)

4) Zanikne-li nájemní pomr lena k družstvu bez zániku lenství, vznikne lenovi
nárok na výplatu vypo ádacího podílu a dodateného lenského vkladu uplynutím
 3
msíc od schválení roní úetní závrky za rok, ve kterém po zániku nájmu p estal
byt užívat a vyklizený jej p edal družstvu.



5) Krom nároku na výplatu vypo ádacího podílu nemá bývalý len nebo jeho
ddicové z dvodu zániku lenství nárok na jakoukoliv jinou ást majetku družstva.





6) P i výplat vypo ádacího podílu zapote družstvo své splatné pohledávky vi
bývalému lenu.



7) Zánikem lenství v dsledku p evodu práva a povinností, spojených s lenstvím
 a


nebo výmny bytu, nevzniká dosavadnímu
lenovi
v
i
družstvu
nárok
na
vypo
ádací


podíl. Vzájemné nároky si úastníci p evodu nebo výmny vypo ádají mezi sebou.
čl.32

Členská evidence

1. Družstvo vede lenskou evidenci a udržuje ji v souladu se skuteným stavem.Tvo í
ji kniha len a lenské spisy.Mže být vedena i pomocí výpoetní techniky.
2. Do knihy
 len zapisuje družstvo všechny své leny – fysické osoby s tmito údaji:
jméno a p íjmení, datum narození, bydlišt, evidenní íslo, datum vzniku lenství,
výše základního lenského
vkladu, lenského podílu.

3. lenský spis tvo í soubor doklad a korespondence se lenem vyplývající
z lenského vztahu.
len družstva má právo do svého lenského spisu nahlížet a žádat
 o vyhotovení kopií
tch doklad, které jsou obsahem lenského spisu.Družstvo p i vedení lenské
evidence se ídí zákonem .101/2000 Sb. o ochran osobních údaj.
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Část IV.
Pořadníky a přidělování bytů
čl.33
Sestavování pořadníků





1) Družstvo p idluje svým lenm byty (nebytové prostory) podle
po adníku 

stanoveného podle délky lenství. U svépomocné výstavby p ihlédne též k pot ebám
stavby.
čl.34
Délka členství



1) Pro úely sestavování po ádníku se lenu zapoítává délka lenství od jeho vzniku,
pokud není uvedeno jinak.



2) Délka lenství lena, jemuž splynula lenství, se pro úely sestavování po adníku
zapo
 ítává z tohoto lenství, v jehož rámci dosud nebyla uspokojena jeho bytová
pot eba.



3) Délka lenství lena, který v témže družstvu žádá o p idlení jiného bytu,
 než

který užívá nebo jiného nebytového prostoru,
se
pro
ú
ely
sestavování
po
adníku

poítá ode dne doruení jeho žádosti o p idlení jiného bytu (nebytového prostoru)





p evedl na
4) Délka lenství lena, který p evodem ásti lenských práv a povinností


jiného lena téhož družstva
nájem
bytu
se
pro
ú
ely
za
azení
do
po
adníku
poítá ode

dne podání žádosti o p idlení jiného bytu.



5) Délka lenství lena, který se stal nájemcem nebytového
 prostoru v p ípadech

uvedených v l. 30 odst.
3
se
pro
ú
ely
sestavování
po
adníku pro p idlení bytu

zapoítává ode dne p emny lenství.





6) Délka
 lenství lena, jemuž byl p eveden byt do vlastnictví, se pro úely za azení
do po adníku poítá ode dne vkladu smlouvy o p evodu bytu do katastru nemovitostí.
čl.35





Družstvo sestavuje po adníky podle druh a forem výstavby, pop ípad podle obcí a
lokalit.







čl.36



lenm nejpozdji za dva
1) Návrhpo adník p edloží p edstavenstvo k p ipomínkám

leny
msíce p ed jeho p edložením ke schválení. O zve ejn
 ní vyrozumí družstvo

družstva zpsobem v družstvu obvyklým.
Návrh
po
adníku
musí
být
p
ístupný

lenm družstva nejmén po dobu t iceti dn. V této dob mohou lenové podávat
své p ipomínky.




2) Po adník schvaluje p edstavenstvo družstva.





3) Schválený po adník musí být po dobu jeho platnosti zve ejnn zpsobem v
družstvu obvyklým.
čl.37





Přidělování bytů





1) Byty p idluje p edseda lenm podle jejich po adí v po adníku.
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2) Mimo po adník p idluje p edseda byty na základ smlouvy o zajištní výstavby
byt a spolupráci p i p idlování tchto byt.









3) P edstavenstvo mže p idlit byty mimo
 po adník v p ípadech hodných zvláštního
z etele, zejména z dvod dležitých pot eb bytového družstva.







4) Mimo po adník mže dále p edstavenstvo p idlit byt lenu, jehož byt, který v
družstvu
užívá, se stal neobyvatelným nebo byl-li len družstva zbaven práva na

p idlení bytu nebo práva na jeho užívání nesprávným postupem družstva.









P edstavenstvo
mže na základ návrhu obecního ú adu p idlit byt mimo po adník

též v p ípadech, kdy p idlovaný byt byl uvolnn vyklizením dosavadního
nájemce

do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto obecním ú adem.







5) Mimo po adník mže p edstavenstvo na návrh výboru p íslušné samosprávy
p idlit uvolnný byt lenu, který
 v témže
 družstevním dom již užívá byt
nevyhovující jeho bytové pot eb, uzav el-li len s družstvem písemnou dohodu, že
dosud užívaný byt družstvu vrátí.









6) Mimo po adník
 p idlí p edstavenstvo i uvoln
 ný byt v p ípadech, kdy družstvo



nesestavilo
po
adník
nebo
lenové
v
n
m
za
azení
byli
již
uspokojeni,
pop
. nemají o

p idlení bytu zájem, a to podle délky lenství.







čl.38

lenského
1) P ed p idlením
podílu
  bytu p edseda vyzve písemn lena ke splacení


podle l.18 a p i p idlení uvoln ného bytu podle l.19, pop . k uzav ení smlouvy o
jiném plnní na lenský podíl p i výstavb svépomocí. Lhtu na zaplacení stanoví
nejmén na 15dn od doruení výzvy do vlastních rukou.


2) Nesplatí-li len ve stanovené lht lenský podíl, p ípadn dodatený lenský
vklad podle odst.l, nebo odmítne-li
písemn p idlení bytu,
u

 nebo odmítne-li


svépomocné
výstavby
uzav
ít
smlouvu
o
jiném
pln
ní,
p
edseda
a
pop
.


p edstavenstvo mu byt nep idlí.
čl.39
Změna rozhodnutí o přidělení bytu





P edseda družstva nebo p edstavenstvo
mže po dohod se lenem zmnit své

pravomocné
rozhodnutí o p idlení družstevního bytu, jestliže lenem nebyla dosud

uzav
ena
nájemní
za realizaci pvodního

 smlouva. Nový
 p ídl se považuje


po adníku, pop ípad šlo-li o p ídl mimo po adník, za realizaci tohoto p ídlu.
čl.40
Zrušení rozhodnutí o přidělení bytu







1) P edseda zruší pravomocné rozhodnutí o p idlení bytu v p ípad odstoupení lena
ze svépomocné výstavby podle l.22 stanov.







2) P edseda mže zrušit pravomocné rozhodnutí o p idlení bytu v p ípadech, kdy:



a) len na výzvu p edsedy neuhradil ve stanovené lht doplatek lenského podílu
podle l.18,



b) len odmítl p evzít byt, který je zpsobilý k užívání ve lht stanovené
p edstavenstvem.
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3) Rozhodnutí o zrušení právoplatného rozhodnutí o p idlení bytu musí být lenovi
dorueno do vlastních rukou. Proti rozhodnutí podle odst. 2 se mže len odvolat.
Odvolání má odkladný úinek.



4) V p ípad zrušení rozhodnutí podle odst. 1 vzniká lenovi nárok na majetkové
vypo ádání podle l. 31.



5) V p ípad zrušení rozhodnutí podle odst. 2 vzniká lenovi nárok na vrácení
zálohového lenského podílu.

Tento nárok vzniká uplynutím dvou msíc po nabytí právní moci rozhodnutí,
kterým bylo zrušeno rozhodnutí o p idlení družstevního bytu.
čl.41
Přenechání družstevního bytu (nebytového prostoru)
do nájmu na určitou dobu



P edseda mže
smlouvou
o
nájmu
p
enechat družstevní byt (nebytový

 prostor)
obanovi pop . právnické osob, i když nepjde o lena družstva v p ípad
 , kdy o byt




(nebytový
prostor)
nemá
zájem
žádný
z
len
družstva.
Stejn
m
že
p
edseda


p enechat byt
(nebytový
prostor)
tomu,
kdo
zabezpe
uje
provoz
družstevního
domu.

V tchto p ípadech nevzniká povinnost ke splacení lenského podílu podle l. 18.
Výše nájemného a úhrady za plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového
prostoru) se urí ve smlouv.
Část V.
Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru)
čl.42
Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru)
1) Nájem družstevního
bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo

(pronajímatel) p enechá svému lenu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový
prostor).
 Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla
uzav ena na dobu neuritou.



2) lenovi vznikne právo na uzav ení nájemní smlouvy:



a) na základ
  rozhodnutí o p idlení družstevního bytu (nebytového prostoru),
vydaného p íslušným orgánem družstva,





b) p evodem lenských práv a povinností podle l.20 nebo p evodem ásti
lenských práv a povinností podle l.21,
c) na základ dohody o výmn bytu,

d) na základ zddní lenského podílu.



3) Nájemní smlouva musí obsahovat oznaení p edmtu a rozsah užívání, výšku
nájemného a zpsob výpotu úhrady za plnní spojená s užíváním bytu. Mla by též
obsahovat i popis p íslušenství a popis stavu bytu. Nájemní smlouva musí mít
písemnou formu.
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čl.43
Práva a povinnosti z nájmu bytu
1) Se lenem - nájemcem družstevního bytu a s manželi - spole
 nými nájemci mohou
na základ jejich práva v byt bydlet jejich p íbuzní v ad p ímé, sourozenci, ze a
snacha, jakož i osoby, které žijí s nájemci ve spolené domácnosti. Poet tchto osob
a jeho zmnu je povinen len - nájemce do 30 dn oznámit družstvu.
2) Krom práva užívat byt má len - nájemce družstevního bytu a na základ jeho
práva i osoby, které s ním bydlí, právo užívat spolené prostory a za ízení domu,
jakož i požívat služby, 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 nájemcm výkon jejich práv.
čl.44
1) 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, v tomto stavu jej udržovat a podle možností i
zlepšovat.
2) Veškeré opravy v byt související s jeho užíváním a náklady spojené s bžnou
údržbou hradí nájemce (spolení nájemci) s výjimkou oprav a výmnou hlavních
domovních rozvod procházejících bytem (elektrických, vodoinstalaních,
kanalizaních, plynových a topných rozvod) vetn topných tles, STA, domácích
telefon a vnjší nátry oken.

3) lenská schze samosprávy mže z technických, ekonomických nebo estetických
dvod stanovit odchylná pravidla upravující zpsob provedení nkterých oprav nebo
bžné údržby bytu.
čl.45



1) Neplní-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 upozornní družstva závady odstranit v nezbytné mí e a
požadovat od nho náhradu úeln vynaložených náklad. Právo na náhradu musí
uplatnit u družstva bez zbyteného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatnno do
šesti msíc od odstranní závad.

2) Nepostará-li se len - nájemce družstevního bytu o vasné provedení oprav a
bžnou údržbu bytu, má družstvo právo uinit tak po p edchozím upozornní lena na
jeho náklad samo a požadovat od nj náhradu.



3) Nájemce
je povinen po p edchozí písemné výzv umožnit družstvu
nebo jím



pov ené osob, aby provedl instalaci a údržbu
za
ízení
pro
m
ení
a
regulaci
tepla,




et
nam
ených
hodnot.
Stejn
je
povinen
umožnit
teplé
a
studené
vody,
jakož
i
odpo



p ístup k dalším technickým za ízením, pokud jsou souástí bytu a pat í družstvu.
čl.46
len - nájemce
 družstevního bytu je povinen oznámit bez zbyteného odkladu
družstvu pot ebu tch oprav v byt, které má nést družstvo a umožnit jejich
provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla.
čl.47

20

len - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které
zpsobil
 v dom sám, nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo
po p edchozím upozornní lena závady a poškození odstranit a požadovat od nho
náhradu.
čl.48
len - nájemce družstevního bytu nesmí provádt stavební úpravy ani jinou
podstatnou
zmnu v byt bez souhlasu p edstavenstva a to ani na svj náklad.

V p ípad porušení této povinnosti je družstvo oprávnno požadovat, aby len –
nájemce provedené opravy a zmny bez odkladu odstranil.
čl.49
Družstvo je oprávnno provádt stavební úpravy bytu a jiné podstatné zmny v byt
pouze se souhlasem

 lena - nájemce družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové
úpravy na p íkaz p íslušného orgánu státní správy, je len povinen jejich provedení
umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplnním této povinnosti vznikla.
čl.50
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru)
1) len - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání
družstevního bytu (nebytového prostoru) v pomrné výši náklad na správu a provoz
objektu za stanovené období vetn tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 8 a úhradu
za plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru).
2) Celkovou výši nájemného a úhrad za plnní poskytovaná s užíváním
 bytu
(nebytového
prostoru) dohodne družstvo s výborem samosprávy s p ihlédnutím

kp edpokládaným nákladm. Nedojde-li k dohod, stanoví jejich výši
p edstavenstvo.

3) Nájemné spolu s úhradou za plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového
prostoru) se platí zálohov
 , vyjma poplatku na správu družstva a to msín
nejpozdji do 20. dne p íslušného msíce.

4) Rozdíl mezi zálohou na nájemné a skutenými náklady vynaloženými družstvem
na provoz a správu bytu (nebytového prostoru) za kalendá ní rok, vyútuje družstvo
se lenem nejpozdji do 30.ervna následujícího roku. Poplatek hrazený v nájemném
na správu družstva se do vyútování nezahrnuje.

5) Vyútování záloh na plnní poskytovaná s užíváním bytu(nebytového prostoru) se
provádí oddlen pro každý druh zálohy a to nejpozdji do t í msíc po uplynutí
zútovacího období.



6) Vyútováním zjištný p eplatek podle odst. 4 a 5 družstvo lenovi vrátí nejpozdji
do šedesáti dn po vyútování. Ve stejné lht je len povinen uhradit družstvu
zjištný nedoplatek. P eplatek z nájemného
 podle odst. 4 mže být na základ
rozhodnutí lenské schze samosprávy p eveden na dlouhodobou zálohu podle odst. 8
7) Nezaplatí-li len – nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) zálohou na
nájemné a zálohou na plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) do
pti dn po jejich splatnosti je povinen zaplatit družstvu poplatek z prodlení.

8) Souástí nájemného je ástka urená na tvorbu dlouhodobé zálohy
 na opravy a
dodatené investice. Její výši stanoví p edstavenstvo v souladu s p edpokládanými
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náklady na opravy, p íp. výdaji na dodatené investice v dom. Zstatek dlouhodobé
zálohy na opravy a dodatené investice se p evádí do p íslušného roku.
čl.51





1. len - nájemcedružstevního bytu má právo na p im enou slevu z nájemného,
pokud družstvo p es jeho upozornní neodstraní v byt nebo v dom
  závadu, která
podstatn nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na p im enou slevu z
nájemného má len i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnní spojená s užíváním
bytu, nebo byla poskytována vadn, a jestliže užívání bytu se v dsledku toho
zhoršilo.
2) Stejné právo má len - nájemce družstevního bytu, jestliže stavebními úpravami v
dom se podstatn nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu.





3) len - nájemce družstevního bytu má právo na p im enou slevu z úhrady za plnní
poskytovaná s užíváním bytu, pokud je družstvo ádn a vas neplní.





 jsou schodkem z hospoda ení
4) Poskytnutéslevy podle p edchozích odstavc

p íslušného st ediska bytového hospodá ství.
čl.52

Právo
na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnní poskytovaná s užíváním bytu je

t eba uplatnit u družstva bez zbyteného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatnno
do šesti msíc ode dne odstranní závad.
čl.53
Společný nájem družstevního bytu manžely
1) Spolený nájem družstevního bytu mže vzniknout jen mezi manžely.

2) Spolený nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství manželé
nebo jeden z nich se stane nájemcem družstevního bytu.





Jestliže se stal nájemcem bytu nkterý
 z manžel p ed uzav ením manželství,
vznikne spolený nájem bytu uzav ením manželství.





3) Totéž
 platí, vzniklo-li p ed uzav ením manželství, nkterému z manžel právo na
uzav ení smlouvy o nájmu družstevního bytu.
čl.54
B žné záležitosti, týkající se spoleného nájmu
družstevního
bytu manžely, mže


vy izovat každý z manžel. V ostatních p ípadech je t eba souhlasu obou manžel,
jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkon, týkajících se spoleného nájmu
družstevního bytu, jsou oba manželé oprávnni i povinni spolen a nerozdíln.
čl.55
Právo spoleného nájmu družstevního bytu manžely zanikne:



a) rozvodem manželství v p ípad, že nevzniklo spolené lenství manžel v družstvu,



b) dohodou rozvedených manžel - spolených len družstva, pop ípad
rozhodnutím soudu,
c) smrtí jednoho z manžel,
d) zánikem nájmu družstevního bytu.
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čl.56
1) Nevzniklo-li spolené lenství manžel v družstvu, má právo užívat družstevní byt
po rozvodu ten z manžel, který je lenem družstva.
2) Vzniklo-li manželm spolené lenství v družstvu, zstává lenství a právo užívat
družstevní byt tomu z rozvedených manžel, který byl uren jejich dohodou.
Nedohodnou-li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud.





3) Zem e-li manžel a manželé nebyli spolenými leny družstva,
p echází lenství v

družstvu a nájem družstevního bytu na ddice, kterému p ipadl lenský podíl. Zem eli manžel a manželé byli spolenými leny družstva, zstává lenem družstva a
jediným nájemcem družstevního bytu pozstalý manžel.
čl.57
Podnájem bytu (části bytu)



1) Pronajatý byt nebo jeho ást lze jinému p enechat do podnájmu na dobu urenou ve
smlouv o podnájmu nebo bez asového urení jen s písemným souhlasem družstva.
Porušení této povinnosti se považuje za dvod pro postup podle l.28.
2) Po skonení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.
čl.58
Výměna bytu



1) len - nájemce družstevního bytu mže uzav ít se souhlasem orgánu družstva
dohodu o výmn bytu. Souhlas
 i dohoda musí mít písemnou formu a musí
 obsahovat
dohodu úastník výmny o p evodu lenských práv a povinností. Odep e-li družstvo
bez závažných dvod souhlas s výmnou bytu, mže soud na návrh nájemce
rozhodnutím nahradit projev vle družstva.
2) Jestliže len - nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vymuje
oddlen pouze byt nebo nebytový prostor s obanem, který není lenem družstva,
orgán družstva dohodu neschválí, dokud se tento oban nestane lenem družstva.

3) Jde-li o výmnu byt v témže družstvu, nabývá dohoda platnosti dnem, kdy nabude
právní moci rozhodnutí orgánu družstva o souhlasu s výmnou. Jde-li o výmnu byt
v rzných družstvech nebo o výmnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá
dohoda
úinnosti dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí posledního orgánu

p íslušného k udlení souhlasu.



4) P evod lenských práv a povinností na základ dohody o výmn byt nastane
dnem uskutenní výmny byt.
čl.59



1) Právo na splnní dohody o výmn byt musí být uplatnno u soudu do t í msíc
ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas, jinak právo zanikne.
2) Nastanou-li dodaten u nkterého z úastník takové závažné okolnosti, že není
možno splnní dohody na nm spravedliv požadovat, mže od dohody odstoupit,
musí však tak uinit bez zbyteného odkladu. Povinnost k náhrad škody tím není
dotena.
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čl.60
Zánik nájmu družstevního bytu
Nájem družstevního bytu zaniká:
a) zánikem lenství nájemce družstevního bytu podle l.24,

b) písemnou dohodou mezi družstvem a lenem - nájemcem družstevního bytu ke dni
stanoveném v dohod,
c) písemnou výpovdí lena - nájemce družstevního
bytu, ve které musí být uvedena

lhta, kdy
 má nájem skonit, a to nejmén t i msíce tak, aby skonila ke konci
kalendá ního msíce. Není-li lhta uvedena, skoní nájem bytu posledním dnem
msíce následujícího po msíci, v nmž výpov došla družstvu,



d) výpovdí nájmu družstevního bytu s p ivolením soudu podle § 711 odst. 1, písm. c,
d, e, g, h obanského zákoníku,



e) uplynutím doby v p ípad, že nájem družstevního bytu byl sjednán na uritou
dobu,



f) p evedením bytu do vlastnictví lena.
čl.61
Bytové náhrady
1) len - nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu
vysthovat, dokud mu není zajištna odpovídající bytová náhrada.I bez zajištní
bytové náhrady je povinen se z bytu vysthovat, jestliže mu není t eba poskytnout ani
náhradní byt, ani náhradní ubytování.



2) Co se rozumí v konkrétních p ípadech bytovou náhradou stanovuje obanský
zákoník (§ 712).
čl.62
Nájem nebytových prostor





1) O nájmu nebytových prostor platí p im en ustanovení o nájmu byt.

2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou ureny k výkonu povolání jen
jednoho z manžel, právo spoleného nájmu nevznikne.

3) Nájem a podnájem
 nebytových prostor postavených bez finanní úasti len
upravuje zvláštní p edpis.
čl.63
Zajištění řádného využití bytů





1) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospoda í, byly ádn a úeln
využívány k bytovým úelm.





2) Zjistí-li družstvo, že len p idlenýbyt bez vážných dvod neužívá, pop ípad, že
užívá dva byty, vyzve lena, aby byt ádn užíval nebo provedl takové dispozice s
bytem, které podle stanov jsou
 p ípustné, nebo byt odevzdal družstvu. Nestane-li se
tak, družstvo požádá soud o p ivolení k výpovdi nájmu družstevního bytu
(nebytového prostoru).
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3) Byt nebo jeho ást mže len - nájemce družstevního bytu nebo lenové jeho
domácnosti
doasn používat i k jiným úelm než k bydlení jen se souhlasem

p edstavenstva družstva.
čl.64
Sloučení bytů
1) Byt je možné slouit se sousedním bytem (ásti bytu) jen se souhlasem
p edstavenstva družstva.



2) P edstavenstvo družstva povolí slouení zejména tehdy, jestliže se tím dosáhne
úelnjšího využití bytového prostoru leny domácnosti.
čl.65
Rozdělení bytu
1) Byt je možné rozdlit na dva nebo více samostatných byt jen se souhlasem
p edstavenstva družstva.



2) P edstavenstvo družstva povolí rozdlení bytu zejména tehdy, jestliže se tím
dosáhne
úelnjší využití bytového prostoru.


Byt získaný
 rozdlením, družstvo
p idluje podle po adníku. Mimo po adník p idluje p edstavenstvo družstva tento
byt, jestliže
na návrh lena - nájemce družstevního bytu ve
 k rozdlení bytu
 dojde

prospch p íbuzného v p ímé ad, sourozence
 nebo jiných osob, žijících s nájemcem
ve spolené domácnosti po dobu nejmén t í let, za p edpokladu, že jsou leny
družstva.
čl.66



1) Souhlas p edstavenstva
bytu nenahrazuje
 družstva se slouením nebo rozdlením

povolení stavebního ú adu, které je nutné podle zvláštních p edpis.



2) V souvislosti se slouením nebo rozdlením bytu p edstavenstvo družstva souasn
p erozdlí náklady a zdroje financování slouených nebo rozdlenýchbyt a urí
lenského podílu a zstatek nesplaceného investiního úvru p ipadajících na
výšku

p íslušné byty.
Část VI.
Orgány družstva
čl.67
Orgány družstva jsou:

a) shromáždní delegát,




b) p edstavenstvo,
c) p edseda,
d) kontrolní komise,
e) lenská schze samosprávy,

f) výbor samosprávy nebo dvrník.
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čl.68
1) Do orgán družstva mohou být voleni jen lenové družstva starší 18 let.
čl.69
1) Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov
družstva spadají do jejich psobnosti.



2) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základ ádného svolání všech
 len
orgánu.Kolektivní orgány družstva jsou zpsobilé
 se usnášet, jen je-li p ítomna
nadpoloviní vtšina jejich len. Usnesení je p ijato, hlasovala-li pro n nadpoloviní
vtšina p ítomných, pokud stanovy neurují jinak.
čl.70



1) Funkní období len orgánu družstva iní ty i roky.

2) Navrhovaných len do orgán družstva musí být minimáln o 1/3 více než je
poet volených.
3)

lenové orgánu družstva mohou být voleni optovn.
čl.71

1)  lenové orgánu družstva jsou povinni vykonávatsvé funkce svdomit, plnit

sv ené úkoly a dodržovat obecn závazné právní p edpisy a stanovy. Pokud p i
výkonu funkce zpsobí družstvu škodu, odpovídají za ni v rozsahu stanoveném
zákonem.
2) Každý len družstva je oprávnn podat jménem družstva žalobu proti lenovi
p edstavenstva nebo proti lenovi jiného orgánu podílejícího se na ízení družstva
nebo jeho organizaní jednotky o náhradu škody, kterou družstvu zpsobil. Jiná osoba
než len družstva, který žalobu podal, nebo osoba jím zmocnná nemže v ízení init
úkony jménem družstva i za družstvo.



3) Ustanovení odstavce p edchozího se nepoužije, vymáhá-li náhradu škody
p edstavenstvo.



čl.72



1) Neplní-li len voleného orgánu ádn svoji funkci, mže jej p ed uplynutím
funkního období odvolat orgán, který
 jej zvolil a povolat dnem úinnosti odvolání
náhradníka podle stanoveného po adí.
2) len družstva, který je do své funkce zvolen, mže z funkce odstoupit, je však
povinen oznámit to orgánu, jehož je
 lenem. Jeho funkce koní dnem, kdy odstoupení
projednal orgán, který ho zvolil. P íslušný orgán musí projednat odstoupení
 na svém


nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dov d l, nejdéle však do t í msíc. Po
marném uplynutí této lhty se odstoupení pokládá za projednané.

3) Zvolení náhradníci len orgán družstva nastupují
 namísto odstoupivšího lena
dnem úinnosti odstoupení podle stanoveného po adí. Mohou se však úastnit jednání
tchto orgán s hlasem poradním.
4) Není-li náhradník zvolen, mže orgán v nmž náhradník
 bude psobit povolat
zastupujícího lena až do doby, kdy mže být provedena ádná volba nového lena.
Zastupující len má práva a povinnosti ádného lena.
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5) Ustanovení odst. 2, 3, 4, platí i v p ípad, že lenství v orgánu zanikne smrtí.



6) lenm orgán družstva mže být za výkon
funkce p iznána odmna podle zásad

stanovených shromáždním delegát pop . i poskytnuta náhrada ušlé mzdy a náklad
spojených s výkonem funkce.
čl.73



1) Funkce lena p edstavenstva a lena kontrolní komise jsou vzájemn nesluitelné.





2) lenové p edstavenstva a kontrolní komise družstva, prokuristé a editel nesmjí
být podnikateli
 ani leny statutárních a dozorích orgán právnických osob s
obdobným p edmtem innosti.
čl.74
1) Každému lenu družstva i každému lenu orgánu družstva náleží jeden hlas.





2) V orgánech družstva se hlasuje ve ejn. V jednotlivých p ípadech se mže jednající
orgán usnést na hlasování tajném.





3) V p edstavenstvu a kontrolní komisi lzeusnesení p ijmout hlasováním
uskutenným písemn nebo pomocí prost edk sdlovací techniky, jestliže
 s tímto

zpsobem hlasování projeví
souhlas
všichni
lenové
orgánu.
Pro
tento
p
ípad se

hlasující pokládají za p ítomné.
čl.75



1) Orgány družstva
jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném po adu

jednání, pop . o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodaten usnesl.



2) Jednání orgán spoívá v p ednesení
 podntu k jednání, v rozprav a zpravidla je
zakoneno usnesením. Jednání je t eba vést tak, aby byl zjištn skutený stav vci.
čl.76



1) O prbhu jednání všech orgán družstva se po izuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schze,



b) p ijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,





d) nep ijaté námitky len, kte í požádali o jejich zaprotokolování.





2) P ílohu zápisu tvo
 í seznam úastník jednání (mže být nahrazeno vypsáním

úastník jednání p ímo v zápise), pozvánka na n a podklady, které byly p edloženy
k projednávaným bodm. Všechny dokumenty p edložené a projednané
shromáždním delegát (zprávy
 komisí, presenní listiny, doklady o volb delegát,
usnesení apod.) vetn ov eného zápisu se sestavujído Protokolu ze shromáždní
delegát, jehož správnost
potvrdí svými podpisy ov ovatelé zápisu. Podrobnosti

vymezuje jednací ád.



3) Každý len má právo vyžádat si zápis a jeho p ílohy k nahlédnutí.



o jednání a
4) Podrobnosti postupu
 orgán družstva p i volbách a odvolávání,

rozhodování a ov ování zápisu upravuje volební a jednací ád, které schvaluje
shromáždní delegát.



5) Schválené usnesení a zápis ze shromáždní delegát družstvo p edá písemnou
formou samosprávám do patnácti dn ode dne jeho p ijetí.
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6) Veškeré zmnné smrnice a stanovy obdrží v novém znní minimáln v jednom
vydání každá samospráva.





7) Vyútování st ediska správa p edkládá družstvo na každé shromáždní delegát.
čl.77
Shromáždění delegátů

ní delegát je nejvyšším orgánem družstva, kde uplatují lenové své
1) Shromážd

právo ídit záležitosti družstva, kontrolovat innost družstva a jeho orgán.
Shromáždní delegát plní v plném rozsahu psobnost lenské schze.


2) Do výluné psobnosti shromáždní delegát pat í:





a) p ijímat a mnit stanovy, jednací, volební a organizaní ád a smrnice družstva,



b) volit a odvolávat leny p edstavenstva a kontrolní komise v potu a zpsobem,
který sám urí,





c) volit náhradníky len p edstavenstva a kontrolní komise
 a stanovit po adí podle
kterého náhradníci nastupují namísto odstoupivších len p edstavenstva a kontrolní
komise,



d) projednávat a schvalovat zprávy p edstavenstva a kontrolní komise o innosti
družstva,
e) rozhodovat
o základních otázkách koncepce rozvoje, schvalovat zásady

hospoda ení, zásady pro stanovení nájemného z byt a garáží a úhrad za plnní
poskytovaná s jejich užíváním, smrnice pro tvorbu použití dlouhodobé zálohy na
opravy a dodatené investice podle l. 112, ádnou úetní závrku a rozhodovat o
tom, jak se naloží se ziskem a uhradí p ípadná ztráta,
f) schvalovat statuty fond,

g) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmní,



h) rozhodovat o odvolání proti usnesení p edstavenstva,
i) rozhodovat o splynutí, slouení, rozdlení a o jiném zrušení družstva nebo zmny
právní formy,
j) stanovit zásady pro urování výše nájemného za užívání bytu (nebytového
prostoru) a za plnní poskytovaná s užíváním bytu, zpsob jejich vyútování a zpsob
placení,
k) urovat volební obvody delegát a stanovit poet delegát na nejbližší volební
období i podmínky volby delegát, p iemž platí zásada, že jedna samospráva má
alespo jednoho delegáta,

l) stanovit výši finanní úhrady za úkony provádné družstvem z podntu i ve
prospch jednotlivého lena,
m) rozhodovat o významných majetkových dispozicích,

n) rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve
kterých
jsou byty, nebo s byty; takové rozhodnutí mže shromáždní delegát

p ijmout
jen po p edchozím písemném souhlasu vtšiny len bytového družstva,

kte í jsou nájemci v nemovitosti,
 které se rozhodování týká; to neplatí, jestliže
družstvu vznikla povinnost p evést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví lena,
který je nájemcem.
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3) Do psobnosti shromáždní delegát pat í i rozhodování týkající se družstva a jeho
innosti pokud si rozhodování o nkteré vci vyhradil.
4) Shromáždní delegát m
 že na návrh kontrolní
 komise zmnit 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.
čl.78





1) Jednání shromáždní delegát družstva svolává p edstavenstvo podle pot eby,
nejmén jednou ron.
2) Shromáždní delegát má být svoláno do 40 dn, požádá-li o to písemn:




a) jedna t etina len družstva,

b) jedna t etina delegát,
c) kontrolní komise.



3) Jestliže
p edstavenstvo nesvolá shromáždní delegát tak, aby se konalo do

ty iceti dn od doruení žádosti, je osoba písemn pov ená osobami nebo orgánem,
který požádal o svolání
shromáždní delegát, oprávnna svolat shromáždní delegát

sama. lenové p edstavenstva
 jsou spolen a nerozdíln povinni vydat této osob na
její žádost seznam len pop . delegát družstva.



4) Po ad jednání musí být oznámen na pozvánkách zaslaných nejpozdji dvacet dn
p ed zasedáním shromáždní delegát. Písemné pozvánky dále obsahují datum,
hodinu a místo jednání. Spolu s pozvánkou se zpravidla zasílají i písemné podkladové
materiály.







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

6) Na shromáždní delegát musí být pozváni všichni zvolení delegáti. lenové
p edstavenstva a kontrolní komise se shromáždní delegát úastní z titulu své
funkce.



7) P i hlasování má každý delegát jeden hlas. Delegáta mže zastupovat pouze
zvolený náhradník.
čl.79



Není-li shromáždní delegát schopno se usnášet,
 svolá p edstavenstvo náhradní
shromáždní delegát tak, aby se konalo do t í týdn ode dne, kdy se mlo konat
shromáždní delegát pvodn svolané. Náhradní
 shromáždní delegát musí být
svoláno novou pozvánkou s nezmnným po adem jednání. Pozvánka musí být
odeslána nejpozdji do patnácti dn ode dne, na který
 bylo svoláno pvodní
shromáždní delegát, nejpozdji však deset dn p ed konáním náhradního
ní delegát. Náhradní shromáždní delegát je schopno se usnášet, je-li
shromážd

p ítomnaalespo 1/4 delegát.Usnesení je p ijato, hlasovala-li pro n nadpoloviní
vtšina p ítomných delegát.
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čl.80
1) Na návrh lena vysloví soud neplatnost
usnesení shromáždní delegát, pokud

usnesení je v rozporu s právními p edpisy nebo stanovami družstva. Návrh soudu
mže len podat, požádal-li o zaprotokolování námitky na shromáždní delegát,
které usnesení p ijalo, nebo jestliže námitku oznámil p edstavenstvu
do jednoho

msíce od konání tohoto shromáždní a nebylo-li svoláno ádn do jednoho msíce
ode dne, kdy se o jeho konání dovdl, nejdéle však do jednoho roku od konání
shromáždní delegát. Návrh soudu lze podat
 jen do jednoho msíce ode dne, kdy
len požádal o zaprotokolování námitky p edstavenstvo.

2) Jestliže je dvodem návrhu podle odst. 1, že tvrzené rozhodnutí shromáždní
delegát nep ijalo proto, že o nm nehlasovalo, anebo, že obsah rozhodnutí
neodpovídá rozhodnutí, které shromáždní delegát p ijalo,lze podat žalobu do
jednoho msíce ode dne, kdy se len o tvrzeném rozhodnutí dozvdl, nejdéle však do
jednoho roku ode dne konání shromáždní delegát. V ostatním se použijí ustanovení
§ 131 obchodního zákoníku obdobn.
čl.81
Představenstvo





1) P edstavenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, ídí innost družstva
a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami
nebo

rozhodnutím shromáždní delegát vyhrazeny jinému orgánu. P edstavenstvo
vypracovává a schvaluje ostatní vnitrodružstevní smrnice nevyjmenované v l. 77
odst. 2a). Za svou innost odpovídá shromáždní delegát.



2) P edstavenstvo zabezpeuje a kontroluje plnní usnesení shromáždní delegát,
 mu podává zprávy o své innosti a o innosti družstva, svolává a
pravideln

p ipravuje jeho jednání.



3) P edstavenstvo má 7 len.

4) Shromáždní delegát mže zvolit 1 až 3 náhradníky.





5) P edstavenstvo se volí z len družstva tak, aby lenové
 p edstavenstva

 nebyli
mezi sebou nebo se leny kontrolní komise manžely, p íbuznými v ad p ímé, nebo
sourozenci.







6) P edstavenstvo
 volí ze svých
 len p edsedu družstva (p edstavenstva), ( dále jen
"p edseda") pop ípad místop edsedu (místop edsedy).





7) P edstavenstvo se schází podle pot eby, zpravidla jednou za msíc. Musí se sejít do
10 dn od doruení podntu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k
náprav nedostatk.





8) Schzí p edstavenstva se mohou zúastnit s hlasem poradním pov ení lenové
kontrolní komise a zástupci odborové organizace pracovník družstva.



9) P edstavenstvo zodpovídá za seznámení
 navrhovaných nových len do
p edstavenstva a kontrolní komise s p edpokládanými úkoly v tchto funkcích a
vyžádá si jejich souhlas s kandidaturou.



10) P edstavenstvo pozastavuje
 usnesení lenských schzí a výbor samospráv pokud
jsou v rozporu s právními p edpisy nebo se stanovami družstva. O tomto pozastavení
bezodkladn informuje výbor samosprávy a projedná s ním nápravu.
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11) P edstavenstvo
 projednává zprávy kontrolní komise, zprávy o výsledku revizí
technických za
Schvaluje a
 ízení a zprávy z kontrol provedených jinými orgány.

zajiš uje opat ení k odstranní nedostatk, které vyplynuly z p edmtných kontrol a
revizí.



12) P edstavenstvo
zpracovává a schvaluje
v souladu se všeobecnými


 zásadami
hospoda ení rozpoet družstva – st ediska správa na každý kalendá ní rok a promítá
do nho konkrétní úkoly a požadavky dané shromáždním delegát.







13) P edstavenstvo zabezpeuje ádnou úetní uzávrku hospoda
 ení družstva a
výsledky inventarizace, hodnotí výsledky innosti družstva a p edkládá je
shromáždní delegát ke schválení spolu s návrhy na použití zisku nebo úhradu ztráty.
čl.82



1) P edstavenstvo
je oprávnno jednat jménem družstva navenek
ve všech vcech.


Jménem p edstavenstva
 jedná p edseda a v dob  jeho nep ítomnosti
 nebo


zaneprázdn
ní
místop
edseda
nebo
jiný
len
p
edstavenstva
v
po
adí stanoveném

p edstavenstvem.





2) Právní úkony
p edstavenstva,
pro které
forma, podepisuje za


 je p edepsána písemná

družstvo p edseda (pop ípad místop edseda) a další len p edstavenstva.

3) lenové nebo pracovníci družstva jsou oprávnni init jménem družstva právní
úkony, nutné ke
 splnní uložených pracovních úkol pouze tehdy, kdy je to stanoveno
organizaním ádem nebo je to v obchodním styku obvyklé.





4) P edstavenstvo mže na základ písemné plné moci pov it zastupováním družstva
i jiné obany a organizace.



čl.83











1) Schzi p edstavenstva svolává a ídí p edseda (místop edseda) pop . pov ený len
p edstavenstva.



2) Jednotlivé
 záležitosti
 p edložené k projednání uvádí a odvoduje zpravidla ten,
kdo je p edkládá, p iemž souasn p edkládá i návrh usnesení.
čl.84
Předseda





1) P edseda je orgánem družstva. Jemu p ísluší:





a) organizovat a ídit jednání a práci p edstavenstva,
b) rozhodovat o bytových otázkách v rozsahu ureném ve stanovách,



c) ídit bžnou innost družstva (pokud je pracovníkem družstva).





2) Za výkon funkce odpovídá p edseda p edstavenstvu.
čl.85



Organizování práce představenstva

V této innosti p edseda družstva:





a) svolává a ídí schze p edstavenstva a navrhuje program jeho jednání,







b) organizuje p ípravu schzí p edstavenstva, rozhoduje o p izvání dalších úastník
jednání,
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c) jedná jménem p edstavenstva navenek ve všech vcech družstva,





d) podepisuje s dalším lenem p edstavenstva právní úkony, pro které je p edepsána
písemná forma.
čl.86
Rozhodování o bytových otázkách



1) V této innosti p edseda:





a) podle schválených po adník v souladu s ustanovením l. 37 p idluje lenm
družstevní byty (nebytové prostory),







b) mimo po adník p idluje byty urené ke stabilizaci podle uzav ených smluv,

c) v souladu s ustanovením l.39 a 40 rozhoduje o zmn nebo zrušení rozhodnutí o
p idlení bytu,
d) uzavírá se leny - úastníky svépomocné výstavby družstevních byt
(nebytových prostor) smlouvy o jiném plnní na lenský podíl. Ve spolupráci s
výborem samosprávy vyhodnocuje celkové splnní smluv o jiném plnní na lenský
podíl jednotlivých len,



e) rozhoduje o rozsahu p íslušenství družstevního bytu (nebytového prostoru) a o
výši nájemného a úhrad za plnní poskytovaná s užíváním bytu (nebytového
prostoru),
f) dává souhlas ke smlouv o podnájmu bytu (ásti bytu) podle ustanovení l.57,
g) dává souhlas k dohodám o výmn bytu podle l.58 a 59,

h) uzavírá se lenem - nájemcem družstevního bytu (nebytových prostor) dohodu o
zániku nájmu družstevního bytu podle ustanovení l.60,
i) udluje souhlas s doasným použitím bytu nebo jeho ásti pro jiné úely než
bydlení podle l.63 odst. 3,



j) uzavírá smlouvy o p enechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu
na uritou dobu podle l.41.





2) O žádosti len rozhoduje p edstavenstvo nejdéle do t iceti dn od jejich podání.





3) O své innosti podle odst. 1 informuje p edseda p edstavenstvo.
čl.87
Řízení běžné činnosti družstva





1) Pokud je p edseda pracovníkem družstva, ídí jeho innost v postavení vedoucího
organizace
ve smyslu pracovn-právních a ostatních obecn závazných právních

p edpis.





2) Pracovní pomr p edsedy družstva vzniká volbou ve smyslu p íslušných ustanovení
zákoníku práce.





3) Není-li p edseda pracovníkem
 družstva, ídí bžnou innost družstva pracovník
družstva urený organizaním ádem.
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čl.88
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je oprávnna kontrolovat veškerou innost družstva a
projednávat stížnosti len družstva.



2) Kontrolní komise se vyjad uje k roní úetní závrce a k návrhu na rozdlení zisku
nebo na úhradu ztráty družstva.



na vyžadovat od p edstavenstva jakékoli informace o
3) Kontrolní
 komise je oprávn

hospoda ení družstva. P edstavenstvo je povinno bez zbyteného odkladu oznámit
kontrolní komisi všechny skutenosti, které mohou mít závažné
dsledky v

hospoda ení nebo postavení družstva a jeho len. Pov ení lenové kontrolní komise
jsou oprávnni se zúastnit zasedání všech orgán družstva.


4) Na zjištné nedostatky upozoruje kontrolní komise p edstavenstvo a vyžaduje
zjednání nápravy.



5) K
 jednotlivým úkonm mže kontrolní komise pov it jednoho nebo více len,
kte í v této vci mají oprávnní žádat informace v rozsahu oprávnní kontrolní
komise.



6) Neodstraní-li
p edstavenstvo zjištné nedostatky, je kontrolní komise oprávnna

požádat p edstavenstvo o svolání shromáždní delegát.
čl.89
1) Kontrolní komise má 3 leny.

2) Shromáždní delegát mže zvolit 1 až 2 náhradníky.

3) Kontrolní komise
 se volí ze 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 pracovníci družstva.





4) Kontrolní komise volí ze svých len p edsedu a místop edsedu, o zpsobu volby
rozhoduje komise.
5) Kontrolní komise odpovídá za svou innost shromáždní delegát a podává mu
zprávy o své innosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá.



čl.90



1) Kontrolní komise se schází podle pot eby, nejmén jednou za t i msíce.











2) Schzi svolává a ídí p edseda (místop edseda), pop . pov ený len kontrolní
komise.
3) Podklady pro jednání schzí, zejména zprávy
provrkách,
 o vykonaných

kontrolách
a revizích, jakož i návrhy na opat
komisi

 ení, p ipravují a kontrolní

p edkládají ve stanovených lhtách pov ení lenové komise, kte í také komisi
informují o prbhu provrek a kontrol.
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čl.91
Samospráva



1) Samospráva je organizaní jednotkou družstva. Z izuje se rozhodnutím
p edstavenstva, které stanoví okruh její psobnosti.
2) Jednotlivé družstevní domy, rodinné domky a nebytové prostory postavené podle
samostatné projektové
a rozpotové dokumentace, jejichž
výstavba byla samostatn


 
financována, tvo í na sob ekonomicky nezávislá st ediska bytového hospodá ství
samosprávy.



3) Úkolem samosprávy je aktivizovat leny a umožnit jim p ímou úast na
spoleenské a hospodá ské innosti družstva.

4) Orgány družstva
 zajiš ující innost samosprávy, jsou lenská schze a výbor
samosprávy, p ípadn dvrník.
čl.92
Členská schůze samosprávy
1) lenská schze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém lenové projednávají
záležitosti okruhu psobnosti samosprávy a seznamují se s inností a celkovým
stavem družstva. leny samosprávy jsou všichni lenové – nájemci i vlastníci byt a
nebytových prostor za azení do okruhu její psobnosti.

2) lenská schze samosprávy zejména:

a) rozhoduje o zpsobu
 zajištní údržby, oprav a provozu objekt v okruhu své
p sobnosti, schvaluje p edpokládané výdaje na akce oprav a údržby a rozhoduje
p ípadn o dalším zpsobu financování,


b) projednává návrh hospodá
 ského plánu samosprávy v lenní na jednotlivá
st ediska bytového hospodá ství,

c) projednává výsledky hospoda
 ení a ukládá výboru samosprávy úkoly k odstranní
zjištných nedostatk hospoda ení,



d) volí ze svého st edu leny výboru samosprávy v potu t i až sedm, ve st ediscích
do 5 byt se volí pouze dvrník,
e) projednává a schvaluje zprávy výboru samosprávy o jeho innosti,
f) volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždní delegát. Každá samospráva
zvolí nejmén jednoho delegáta a jednoho náhradníka, u samospráv s vtším potem
len se poet delegát jakož i náhradník zvolí podle klíe 1 : 4, s tím, že
samosprávys potem len, který není násobkem ty , volí delegáta i ze zaínajícího
násobku ty .
g) projednává zprávy delegát o výkonu jejich funkce na shromáždní delegát,

h) rozhoduje o p íp. odchylném zpsobu úhrady drobných oprav v byt a úhrad
náklad spojených s bžnou údržbou byt oproti l.44,

i) dává souhlas ke zmn charakteru užívání spolených prostor domu a k uzav ení
nájemní smlouvy, týkající se tohoto
 prostoru, stejn jako k nebytovým prostorm
pronajímaným podle zvláštních p edpis.
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3) lenské schzi samosprávy
 len - úastník svépomocné výstavby
  družstevních
byt (nebytových prostor) p ísluší pravomoci uvedené
v odst. 2 p im en k rozsahu

okruhu psobnosti samosprávy a krom toho jí p ísluší:



a) pravideln projednávat zprávy výboru samosprávy
organizaního
 o dodržování


ádu svépomocné výstavby a stanovit vhodná opat ení v p ípad jeho porušení,

b) pravideln projednávat
  zprávy výboru samospráv o plnní harmonogramu
výstavby,
hodnotit p im  enost erpání na výstavbu urených finanních zdroj a init

opat ení k odstranní p ípadných nedostatk,
c) projednávat zprávy výboru samosprávy
 o osobním
 a vcném plnní len úastník výstavby svépomocí a init opat ení v p ípadech neplnní závazk lena úastníka výstavby svépomocí, stanovených ve smlouv o jiném plnní na lenský
podíl,



d) navrhovatodstoupení od smlouvy o jiném plnní na lenský podíl p i výstavb
svépomocí v p ípadech, kdy len - úastník výstavby
 svépomocí narušuje výstavbu



zp sobem
 uvedeným v l. 22, pop ípad na výzvu p edstavenstva družstva se
vyjad ovat k jeho návrhu na takové opat ení,
e) projednat zprávu výboru samosprávy o závreném vyútování stavby, o
vyhodnocení osobního i vcného plnní len - úastník výstavby svépomocí a o
konené výši lenských podíl.

4) Pokud v okruhu psobnosti samosprávy vznikne spoleenství vlastník podle
zákona o vlastnictví byt, ztrácí samospráva pravomoc rozhodovat v otázkách, které
jsou tímto zákonem vyhrazeny
rozhodnutí spoleenství vlastník. lenové

samosprávy se v tomto p ípad podílejí na rozhodování spoleenství vlastník
zpsobem stanoveným v zákon a l. 100 tchto stanov.
čl.93



1) lenskou schzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle pot eby, nejmén
však jednou do roka.
svolává výbor
2) lenskou schzi samosprávy
 len - úastník výstavby svépomocí

samosprávy rovnž podle pot eby, nejmén však jednou za t i msíce.

3) Výbor samosprávy musí svolat lenskou schzi samosprávy, požádá-li o to:
a) 1/3 všech len samosprávy,



b) p edstavenstvo družstva,
c) delegát samosprávy.
4) Nevyhoví-li výbor samosprávy žádosti podle odst.3 do jednoho msíce, je
p edstavenstvo oprávnno svolat lenskou schzi samosprávy samo.







5) lenskou sch zi samosprávy ídí p edseda (dvrník) nebo pov
  ený len výboru

samosprávy,
v p ípad, že lenskou schzi samosprávy svolalo p edstavenstvo, ídí ji

pov ený len p edstavenstva.



6) O svolání lenské schze samosprávy a o po adu jednání musí být lenové
samosprávy uvdomni nejmén osm dn p ed jejím konáním. Písemnou pozvánku
mže nahradit písemné oznámení vyvšené na oznamovacích tabulích ve všech
domech v okruhu psobnosti samosprávy.
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čl.94



1) lenská schze samosprávyje zpsobilá usnášet se, je-li p ítomna nadpoloviní
vtšina len samosprávy. V p ípad rozhodování podle l.92 odst.2, písm.h) a i) je
t eba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len samosprávy.



2) Není-li v hodinu uvedenou pro konání lenské schze samosprávy p ítomna
ní vtšina jejich
nadpolovi

 len, mže se schze konat o tvrt hodiny pozdji za
p ítomnosti nejmén t í len samosprávy. M
 že však jednat a rozhodovat pouze o
tch záležitostech,
které
byly
uvedeny
na
po
K platnosti usnesení v

adu jednání.

takovém p ípad se vyžaduje souhlas dvou t etin p ítomných len. Ustanovení tohoto
odstavce neplatí p i rozhodování podle l.92, odst.2, písm.h), i).
čl.95
1) len se zúastuje lenské schze samosprávy, jejímž je lenem.
2) len, uživatel družstevního bytu a nebytového prostoru, které se nacházejí v
okruhu psobnosti rzných samospráv, je lenem každé z nich, zúastuje se jejich
lenských schzí a mže být zvolen do každého z jejich výbor. Pouze jednou
lenskou schzí samosprávy však mže být zvolen delegátem nebo náhradníkem na
shromáždní delegát.

3) Právo úasti na lenských sch
 zích samosprávy, kterých jsou leny, mají oba
manželé - spolení lenové. P ísluší jim spolen jeden hlas. Do výboru samosprávy
mže být zvolen kterýkoliv z nich. V p ípadech uvedených v odst.2 mže být
kterýkoliv z manžel zvolen do výboru každé ze samospráv, kterých jsou leny.
Delegátem nebo náhradníkem na shromáždní delegát mže být zvolen pouze jeden
z manžel - spolených len na jedné z lenských schzí samospráv.

4) len, který má v jednom a tomtéž družstvu samostatné lenství a souasn je jeho
lenem na základ spoleného lenství manžel má z obou tchto lenství, pokud jsou
v jedné samospráv spolen s druhým manželem - spoleným lenem, pouze jeden
hlas. Pokud jeho lenství samostatné a spolené lenství manžel, jehož je
úastníkem, se nacházejí v okruhu psobnosti rzných samospráv, ídí se právo jeho
úasti na lenských schzích a pasivní volební právo ustanovenými odst.1 a 2.
5) Zásada úasti lena (manžel - spolených len) na lenských schzích
samospráv, jakož i zásada jednoho hlasu a pasivního volebního práva uvedená v odst.
1 - 4. platí pro všechny druhy okruh psobnosti samospráv.
čl.96
Výbor samosprávy
1) Výbor samosprávy je výkonným orgánem
 samosprávy. Za svou innost odpovídá
ídit se jejími usneseními.

lenské schzi samosprávy a je povinen
2) Výbor samosprávy zejména:



a) plní úkoly na úseku p edmtu innosti družstva v okruhu psobnosti samosprávy,





b) sleduje technický stav objekt st edisek bytového hospodá ství. Upozoruje
družstvo na nutnost provedení oprav a údržby a spolupracuje p i jejich zajiš ování,



c) stará se o zvyšování kultury bydlení, úpravy okolí objekt st edisek bytového
hospodá ství a o ochranu životního prost edí v okruhu psobnosti samosprávy,
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d) dbá na dodržování domovního ádu a zásad slušnosti mezi leny užívajícími
družstevní majetek v okruhu psobnosti samosprávy,





e) podle pokyn p edstavenstva sestavuje návrh
 hospodá
 ského plánu a po jeho
projednání lenskou schzi samosprávy jej p edkládá p edstavenstvu,



f) zajiš uje plnní hospodá ského plánu, peuje o správnost prvotních úetních a
jiných doklad a p edává je družstvu k dalšímu zpracování,

g) podle místních podmínek kontroluje správnost vyútování náklad vynaložených
družstvem na zajištní plnní poskytovaná s užíváním družstevního bytu (nebytového
prostoru),



h) prbžn kontroluje tvorbu a erpání rezervního fondu bytového hospodá ství,



i) seznamuje lenskou schzi samosprávy s výsledky hospoda ení a s roním
vyútováním nájemného za užívání družstevních byt a nebytových prostor a úhrad
za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu,









j) navrhuje p edstavenstvu p idlení bytu mimo po adník v p ípadech uvedených v
l.37 odst.5,



k) na výzvu se vyjad uje ke smlouvám o podnájmu bytu (ásti bytu),



l) projednává návrhy p edstavenstva na vylouení lena z družstva a oznamuje mu
své stanovisko,



m) informuje p edstavenstvo o innosti a stavu samosprávy,

n) podává lenské schzi samosprávy zprávy o své innosti a stavu samosprávy a
seznamuje ji s inností a celkovým stavem družstva,



o) p edkládá lenské schzi samosprávy návrhy podle l.92 odst.2, písm.h), i),





p) na výzvu družstva se vyjad uje ke smlouvám o p enechání družstevního bytu
(nebytového prostoru) do nájmu na uritou dobu, uzavíraným podle l.41.

3) Výboru samosprávylen - úastník svépomocné výstavby
  družstevních byt
(nebytových prostor) p ísluší innosti, uvedené v odst.3 p im en k rozsahu okruhu
psobnosti samosprávy a krom toho výbor samosprávy:

a) zúastuje se svými zástupci vypracování harmonogramu výstavby jako souásti
projektu organizace výstavby,

b) sleduje plnní harmonogramu výstavby
 a kvalitu provedených prací a navrhuje
družstvu i lenské schzi samosprávy opat ení k dodržení stanovené doby výstavby a
její kvality,
c) zúastuje se svými zástupci vypracování smluv o jiném plnní za lenský podíl
mezi družstvem a lenem - úastníkem výstavby svépomocí,

d) pravideln odsouhlasuje s vedením stavby evidenci osobního a vcného plnní
len
  - úastník
  výstavby svépomocí, hodnotí rozsah a kvalitu jejich prací a v
p ípad
  pot eby psobí na zvýšení jejich pracovní morálky. O svých zjištních a
opat eních podává zprávu lenské schzi samosprávy,

e) kontroluje dodržování organizaního ádu svépomocné výstavby a o svých
zjištních podává zprávy lenské schzi samosprávy,
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f) vyjad uje se k žádostem
 len - úastník výstavby svépomocí ke stavební úprav
nebo zmn dispoziního ešení anebo ke zlepšení
vybavenosti
jim p idlených


družstevních byt a nebytových prostor a p edkládá je p edstavenstvu,

g) zúastuje se svými zástupci závreného vyútování stavby, vyhodnocení
celkového osobního i vcného plnní len - úastník výstavby svépomocí a
stanovení konené výše lenských podíl. O výsledku podává zprávu lenské schzi
samosprávy,





h) innost výboru samosprávy, uvedená v bodech a) až e), a v bod g) se p im en
vztahuje i na provádní výstavby základní technické vybavenosti, uskuteované v
souvislosti s výstavbou družstevního domu.
4) Pokud v okruhu psobnosti samosprávy vznikne spoleenství vlastník podle
zákona o vlastnictví byt, ztrácí výbor samosprávy pravomoc rozhodovat o otázkách,
které jsou tímto zákonem vyhrazeny rozhodnutí spoleenství vlastník. Výbor
samosprávy
se v tomto p ípad podílí na rozhodování spoleenství vlastník

prost ednictvím zmocnnce družstva.
čl.97
1) Výbor samosprávy má nejmén 3 leny.

2) Výbor samosprávy se volí z len samosprávy tak, aby lenové
 výborusamosprávy

nebyli mezi sebou nebo se leny kontrolní komise manželi, p íbuznými v ad p ímé
nebo sourozenci.
čl.98





1) Výbor
 samosprávy zvolí na ustavující schzi ze svého st edu p edsedu a
místop edsedu.





2) Schze výboru
samosprávy svolává jeho p edsedu podle pot eby, nejmén však


jednou za t i m síce.

3) Schze výboru samosprávy
 len - úastník výstavby svépomocí svolává jeho
p edseda, rovnž podle pot eby, nejmén však jednou za msíc.



4) O svolání výboru samosprávy a o po adu jednání musí být lenové výboru
uvdomni obvyklým zpsobem nejmén t i dny p ed jejím konáním.

5) Výbor samosprávy mže urit, že lenská schze samosprávy se bude konat
formou dílích schzí samosprávy.

6) Není.li zvolen
 výbor samosprávy
 nebo neplní-li
 své povinnosti, zajiš uje plnní

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.
čl.99
Pomocné orgány



1) K zajištní své innosti mohou orgány družstva vytvá et pomocné orgány, které
nemají rozhodovací pravomoc a nemohou nahrazovat orgán, který je ustavil.



2) Úkoly pomocných orgán uruje orgán, který je z ídil.



3) lenové pomocných orgán jsou voleni nebo jmenováni orgánem, který je z ídil.

4) Je-li pomocný orgán jmenován, mže být jeho lenem i nelen družstva.
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Část VII.
Hospodaření družstva
čl.100
Zastupování družstva ve společenství vlastníků


1) Družstvo pov uje zastupováním ve spoleenství vlastník v domech, jejichž je
spoluvlastníkem, zmocnnce a to podle tchto pravidel:



a) samosprávy, v nichž je
zvolen
a
p
sobí
výbor
samosprávy
ud
luje
p
edstavenstvo


družstva toto zmocnní p edsedovi výboru samosprávy. Takto zmocnný p edseda
mže k výkonu svých povinností zmocnit jiného lena výboru samosprávy, který se
pak stává zmocnncem družstva se všemi právy a povinnostmi, jak jsou uvedeny
v tomto lánku,

b) v samosprávách, v nichž je ustanoven správce objektu, udluje p edstavenstvo
družstva toto zmocnní zpravidla správci objektu. Ten však nemže zmocnit
k výkonu práv a povinností zmocnnce jinou osobu,

c) p edstavenstvo mže udlit toto zmocnní i jiné fyzické nebo právnické osob,
pokud funkci zmocnnce nechce vykonávat p edseda samosprávy nebo jiný len
výboru samosprávy,





d) p edstavenstvo mže v jednotlivých p ípadech již udlenou plnou moc odvolat po
projednání na lenské schzi samosprávy. Jde o p ípady, kdy zmocnnec neplní svoji
funkci,nebo ji plní tak, že by to poškozovalo zájmy družstva nebo samosprávy.
2) Zmocnnec družstva je ve spoleenství vlastník povinen usilovat o umožnní
úasti lenm samosprávy na každém jednání spoleenství vlastník. Zmocnnec
zpravidla svolává lenskou schzi samosprávy na stejnou dobu, kdy bude jednat
spoleenství vlastník tak, aby mohl své rozhodování ve spoleenství vlastník
konzultovat se leny samosprávy. Zmocnnec je povinen informovat leny
samosprávy vas a vhodným zpsobem o termínu a míst každého jednání
spoleenství vlastník.
3) Zmocnnec družstva jedná a hlasuje ve spoleenství vlastník v souladu
s rozhodnutím lenské schze samosprávy.
 Pokud bylo schválenov dané vci

usnesení shromáždní delegát
nebo
p
edstavenstva, je povinen p i hlasování ve

spoleenství vlastník se ídit tímto usnesením.
čl.101
Financování činnosti družstva



1) Družstvo
 hradí náklady a výdaje
 své innosti z p íjm získaných z bytového
hospoda ení a z ostatní hospodá ské innosti, p íp. z jiných zdroj.



 

2) Družstvo k zajištní svého hospoda ení vytvá í p íslušné fondy.
čl.102



Bytové hospodářství



1) Základním ekonomickým st ediskem bytového hospodá ství je bytový dm ve
smyslu l. 91 odst. 2.
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2) innost st ediska bytového hospodá ství se financuje z nájemného z byt a
nebytových prostor a z úhrad za plnní poskytovaná s jejich užíváním, z p íspvk
vlastník jednotek podle § 15 zákona o vlastnictví byt a z jiných zdroj.
3) Zálohové platby za plnní poskytovaná
 s užíváním bytu (nebytových prostor)

družstvo vyú tuje podle rozhodnutí p edstavenstva družstva.







4) Zisk
 nebo ztráta z hospoda ení st ediska bytového hospodá ství se každoron
vypo ádá podle rozhodnutí
p edstavenstva na návrh lenské

 sch ze samosprávy. len
družstvaje povinen p ispívat na úhradu ztráty z hospoda ení st ediska bytového
hospodá ství, v nmž užívá byt (nebytový prostor).
čl.103
Ostatní hospodaření





1) P íjmy na úhradu náklad a výdaj ostatního
 hospoda ení získává družstvo

zejména z tržeb
z
realizace
jeho
výkon
,
z
p
íspvk na správu, ze zápisného a jiných

poplatk, p íp. z dalších zdroj.





2) Náklady ostatního
 hospoda
 ení jsou veškeré náklady, které vznikají mimo st ediska
bytového hospodá ství, p íp. mimo st ediska svépomocné družstevní výstavby.





3) Ze zisku ostatního hospoda ení hradí družstvo p ednostn své
 povinnosti vi státu.


ní
delegát
k
p
ídlm do
Zbylý zisk použije podle
rozhodnutí
shromážd

nedlitelného fondu, p íp. dalších zajiš ovacích fond a k rozdlení lenm družstva.

4) Podíl lena na zisku, který je uren k rozdlení lenm stanoví svým rozhodnutím
shromáždní delegát.



5) Ztrátu z ostatního hospoda ení hradí družstvo podle rozhodnutí shromáždní
delegát:
- z nedlitelného fondu,

- rozvržením na leny v pomru podle rozhodnutí shromáždní delegát,





- z fondu ze zisku st edisek bytového hospodá ství,
- snížením základních lenských vklad,

- kombinací výše uvedených zpsob.







6) P i vykázané ztrát z ostatního hospoda ení družstva a p i likvidaním
 schodku
rozhodne shromáždní delegát o výši uhrazovací povinnosti len, p esahující
základní lenský vklad. Uhrazovací povinnost lena nemže však p esáhnout
trojnásobek lenského vkladu.
čl.104



Základní kapitál

1) Základní kapitál družstva tvo í souhrn základních a dalších lenských vklad, které
lenové splatili nebo k jejichž splacení se zavázali p i vstupu do družstva.
2) Zapisovaný základní kapitál nesmí klesnout pod ástku 50 000 K.



3) Základní kapitál se zvyšuje, resp. snižuje p ijetím nových len, resp. skonením
lenství v družstvu.

40

čl.105
Fondy družstva



1) Družstvo vytvá í krom základního kapitálu a specifických družstevních fond
zabezpeujících zdroje družstevní výstavby další vlastní zdroje na financování
innosti družstva.





2) Družstvo povinn vytvá í nedlitelný fond. Dále vytvá í fond lenských podíl,
fond družstevní výstavby, doplkový fond družstevní
výstavby, fond dodatených

lenských vklad bytového
hospodá ství,

 pop . jiné kapitálové fondy, statutární fond
bytového hospodá ství, sociální fond p íp. další zajiš ovací fondy.





3) Tvorba a použití fond
  se ídí zvláštními p edpisy, tmito stanovami a dalšími
vnitrodružstevními p edpisy schválenými shromáždním delegát.

4) Fond lenských podíl, fond družstevní výstavby,
doplkový fond družstevní

výstavby, statutární fond
bytového
hospodá
ství
a
dlouhodobá
záloha na opravy a

dodate
 né investice, p íp. fond dodatených lenských vklad
 , pokud tak rozhodne


p edstavenstvo,
se
evidují
odd
len
podle
jednotlivých
st
edisek bytového

hospodá ství.
čl.106
Nedělitelný fond



1) Nedlitelný fond se tvo í ze zisku. Družstvo dopluje nedlitelný fond nejmén
10% roního istého zisku do doby, kdy výše nedlitelného fondu dosáhne ástky
rovnající se minimáln polovin zapisovaného základního kapitálu družstva. Fond na
základ rozhodnutí shromáždní delegát mže doplovat i po dosažení této ástky.





2) Nedlitelný
 fond se používá na úhradu
 ztráty st ediska ostatního hospoda ení,
p ípadn k p evodu do jiného fondu tvo eného ze zisku.

3) Nedlitelný fond nelze rozdlit mezi leny za trvání družstva.
čl.107
Fond členských podílů



1) Fond lenských podíl se tvo í z penžního i nepenžního plnní lena na lenský
podíl.
2) Fond se používá na financování investiních výdaj spojených s družstevní

výstavbou, technickým zhodnocením
domu nebo s po ízením pozemku p íslušejícího
 
k domu.Fond se snižuje p i p evodu družstevního bytu (nebytového prostoru)
z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona (Zákona .72/94 Sb., o vlastnictví
byt).
čl.108
Fond družstevní výstavby





1) Fond družstevní výstavby se tvo í z poskytnutých státních p íspvk nadružstevní
výstavbu, splátkami investiního úvru na družstevní
  bytovou výstavbu, p evodem
z doplkového fondu družstevní výstavby, p íp. p evodem z jiných kapitálových
fond nebo fond tvo ených ze zisku.

2) Fond se používá na financování investiních výdaj spojených s družstevní

výstavbou, technickým zhodnocením domu nebo s po ízením pozemku p íslušejícího
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k domu. Fond se snižuje p i p evodu družstevního bytu (nebytového prostoru)
z družstevního vlastnictví podle zvláštního zákona (Zákona .72/94 Sb., o vlastnictví
byt).
čl.109
Doplňkový fond družstevní výstavby

 

1) Doplkový fond družstevní výstavby se tvo í p evodem z fondu družstevní
výstavby ve výši odpis investiního majetku, zejména nebytových prostor
pronajímaných v dom v rámci podnikání družstva.





2) Fond se používá na financování investiních výdaj
  p i souasném p evodu do
fondu družstevní výstavby. Fond se dále snižuje p i p evodu družstevního bytu
(nebytového prostoru) z družstevního vlastnictví
podle zvláštního zákona (Zákona

.72/94 Sb., o vlastnictví byt) v tch p ípadech, kdy nabyvatel bytu (nebytového
prostoru) se souasn s p evodem bytu (nebytového
 prostoru) stává spoluvlastníkem
nebytového prostoru, z jehož odpis byl fond tvo en..
čl.110
Fond dodatečných členských vkladů



l.) Fond se tvo í dodatenými lenskými vklady podle l.16





2) Fond se používá na financování investiních výdaj p i souasném p evodu do
fondu družstevní výstavby nebo jiného kapitálového fondu.





Fond se dále snižuje p i zániku lenství vlastníka jednotky jeho vypo ádáním podle
§ 24 odst. 10 zákona o vlastnictví byt.
čl.111
Statutární fond bytového hospodářství







1) Statutární
 fond
 bytového hospodá ství se tvo í ze zisku st ediska bytového
hospodá ství, p íp. z jiných zdroj.









2) Fond se používá k úhrad ztráty st ediska bytového hospodá
 ství, p íp. st ediska
ostatního hospoda ení, k financování investiních výdaj p i souasném p evodu do
fondu družstevní výstavby. Fond se dále snižuje p i vypo ádání vlastníka jednotky
podle § 24 odst. 7 zákona o vlastnictví byt.
čl.112
Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice







1) Záloha se tvo í pravidelnými i mimo ádnými p íspvky z nájemného a z úhrad
vlastník jednotek podle § 15 zákona .72/94 Sb., o vlastnictví byt



2) Záloha se používá na financování oprav, údržby, p íp. dalších provozních náklad
a na financování investiních výdaj, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového
domu.
3) Zpsob tvorby a použití zálohy podrobn upravují smrnice družstva.
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Část VIII.
Zrušení, změna a likvidace družstva
čl.113
1) Družstvo se zrušuje:
a) usnesením shromáždním delegát,

b) zrušením konkursu po splnní rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu
z dvodu, že majetek úpadce nepostauje k úhrad náklad konkursu, anebo
zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku,
c) rozhodnutím soudu,




d) uplynutím doby, na kterou bylo družstvo z ízeno,
e) dosažením úelu, k nmuž bylo družstvo z ízeno.





2) O rozhodnutí shromáždní delegát o zrušení družstva musí být po ízen notá ský
zápis.



3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejst íku.



4) Družstvo mže zmnit právní formu na obchodní spolenost. P i zmn právní
formy
 nezaniká právnická osoba. Na zmnu právní normy družstva se použijí
p im en ustanovení o zmn právní formy obchodní spolenosti. len družstva,
který se zmnou právní formy nesouhlasil, má právo na vypo ádání, jestliže se
úastnil lenské schze, pro zmnu právní formy nehlasoval a po zmn právní formy
nevykonával
 spoleníka.
 práva
 Ustanovení § 220a odst. 3 obchodního zákoníku se
použije p im en, a to i p i zmn právní formy na ve ejnou obchodní spolenost
nebo komanditní spolenost.
čl.114
Sloučení, splynutí a rozdělení
Usnesení shromáždní delegát o slouení, splynutí nebo rozdlení družstva musí
obsahovat
ur

 ení právního nástupce a vymezení obchodního kapitálu, který na nj
p echází. P i rozdlení družstva shromáždní delegát
  urí, jak se kapitál družstva a
jeho lenové rozdlí. P i tomto urení se vezme z etel na oprávnné zájmy
jednotlivých len.



čl.115



1) P i splynutí družstva p echází kapitál a lenství na nov vzniklé
 družstvo dnem, ke
kterému bylo nov vzniklé družstvo zapsáno do obchodního rejst íku.



2) P i slouení družstva s jiným družstvem kapitál sluovaného družstva a lenství
p echázejí
na p ejímající družstvo ke dni výmazu sluovaného družstva z obchodního

rejst íku.





3). P i rozdlení družstva p echází kapitál družstva a lenství na družstva
 vzniklá
rozdlením 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 rozdlením. Výmaz družstva zaniklého
slouením a zápis zmny u družstva, s nímž bylo sloueno, se provede rovnž k témuž
dni.
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čl.116
Převod části majetku družstva



P evádí-li družstvo jednotlivé obytné domy nebo objekty s nebytovými prostory

jinému bytovému družstvu, musí s p ejímajícím družstvem dohodnout i p evod
lenství nájemc družstevních byt a nebytových
prostor v tchto domech nebo

objektech. Má-li být družstevní objekt p eveden musí se postupovat v souladu s l. 77
písm. n) tchto stanov.



Souasn s p evodem jednotlivých
obytných dom nebo objekt s nebytovými

prostory p evede družstvo p evádjící, družstvu p ejímajícímu:



a) zstatky všech fond, p íslušných k objektu,



b) zstatek pjky poskytnuté penžním ústavem na výstavbu p evádného objektu,



c) veškerá ostatní práva a závazky, týkající se p evádného majetku.
čl.117

1) Soud mže na návrh státního orgánu, orgánu nebo lena družstva nebo osoby, která
osvdí právní zájem, rozhodnout o zrušení družstva a jeho likvidaci, jestliže:
a) poet len družstva klesl pod pt len,

b) souhrn lenských vklad klesl pod ástku 50 000 K,

c) uplynuly dva roky ode dne, kdy skonilo funkní období orgán družstva a nebyly
zvoleny nové orgány, nebo byla porušena povinnost svolat shromáždní delegát,
anebo družstvo po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou innost,



d) družstvo porušilo povinnost vytvá et nedlitelný fond,



e) družstvo porušuje ustanovení o p edmtu innosti,

f) založením, splynutím nebo slouením družstva byl porušen zákon.



2) Soud mže p ed rozhodnutím o zrušení družstva stanovit lhtu k odstranní
dvodu, pro který bylo zrušení navrženo.
čl.118
Likvidace družstva
1) Zrušené družstvo vstupuje do likvidace, likvidátory jmenuje shromáždní delegát.





2) Likvidáto i jsou povinni vypracovat p ed rozdlením likvidaního zstatku návrh
na jeho rozdlení,který projednává shromáždní delegát. Návrh na rozdlení musí
být na požádání p edložen každému lenu družstva.

3) Likvidaní zstatek se rozdlí postupn tak,
 že každému lenu se uhradí ástka do
výše jeho základního lenského vkladu, pop . dalšího lenského vkladu.



4) Každý len družstva nebo jiná oprávnná osoba mže do t í msíc ode dne konání
shromáždní delegát navrhnout, aby soud prohlásil usnesení shromážd
 ní delegát o
rozdlení likvidaního zstatku za neplatné pro rozpor s právními p edpisy nebo
stanovami. Vyhoví-li soud návrhu,
rozhodne zárove o rozdlení likvidaního

zstatku. Do uplynutí lhty t í msíc anebo do pravomocného rozhodnutí soudu
nesmí být likvidaní zstatek rozdlen.







5) P i likvidaci družstva se použijí p im en ustanovení § 70-75b obchodního
zákoníku.
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Část IX.
Společná ustanovení
čl.119
1) Rozhodnutí orgán družstva dotýkající se jednotlivých len družstva nebo
jednotlivých orgán družstva, se oznamují tmto lenm nebo orgánm.

2) Lhta k podání odvolání iní patnáct dn a poíná bžet dnem následujícím po
doruení rozhodnutí.

3) Za vas podané se považuje
 i odvolání, které bylo podáno po uplynutí stanovené

lhty, nejpozdji však do t í msíc od doruení rozhodnutí, jestliže se len ídil
nesprávným pouením orgánu družstva o odvolání nebo jestliže pouení o odvolání
nebylo dáno.



4) O odvolání proti rozhodnutí p edstavenstva rozhoduje shromáždní delegát, jehož
rozhodnutí je konené, pokud stanovy neurují jinak.





5) O odvolání proti rozhodnutí p edsedy rozhoduje p edstavenstvo, jehož rozhodnutí
je konené.



 

6) P edstavenstvo pop . p edseda mže rozhodnout o odvolání sám, jestliže odvolání
v plném rozsahu vyhoví.
čl.120
Podněty členů
O podntech 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 lena doporueným dopisem.
čl.121
Doručování
1) Družstvo doruuje svým lenm písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným
zpsobem, a to na adresu, kterou len sdlil.

2) Doruení
 písemnosti doporueným dopisem nebo do vlastních
 rukou je nutné
pouze v p ípadech urených tmito stanovami nebo jednacím ádem družstva.

3) Povinnost družstva doruit písemnost doporueným dopisem je splnna, jakmile
pošta písemnost doruí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy lena
jako nedoru
 itelnou. Tato povinnost je splnna i tehdy, jakmile je písemnost doruena
funkcioná em nebo pracovníkem družstva a len její p evzetí písemn potvrdí.
4) Povinnost družstva doruit písemnost do vlastních rukou je splnna:





a) p i doruování písemností funkcioná em nebo pracovníkem družstva, jakmile len
její p evzetí písemn potvrdí,



b) p i doruování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doruí. Úinky
doruení nastanou i tehdy, jestliže pošta
jako nedoruitelnou
 písemnost vrátí družstvu

a len svým jednáním doruení zma il, nebo jestliže len p ijetí písemnosti odmítl.

45

čl.122
Počítání času
1) Lhta urená podle dní poíná dnem, který následuje po události, jež je
rozhodující pro její poátek.



2) Konec lhty urené podle týdn. msíc nebo let p ipadá
 na den, který se
pojmenováním nebo íslem shoduje se dnem, na který p ipadá událost, od níž lhta
poíná. Není-li takový den v msíci, padne poslední den lhty na jeho poslední den.

3) Byla-li lhta prodloužena, má se v pochybnostech zato, že nová lhta poíná dnem,
který následuje po uplynutí lhty pvodní.



4) P ipadne-li poslední den lhty na sobotu, nedli nebo svátek, je posledním dnem
lhty následující pracovní den.

5) Lhta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhty
doruena urenému adresátu nebo jestliže byla podána na poštu.



6) P edstavenstvo mže ze závažných dvod prominout
zmeškání lhty, požádá-li o

to len do patnácti dn, ode dne, kdy pominula p íina zmeškání a uinil-li v téže
lht zmeškaný úkon. Zmeškání lhty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy ml být
úkon uinn, uplynul jeden rok.
Část X.
Přechodná a závěrečná ustanovení



čl.123

Pokud dále není uvedeno jinak, ídí se ustanoveními tchto stanov i právní
vztahy

vzniklé mezi družstvem a jeho leny, jakož i mezi leny navzájem, p ed nabytím
platnosti
tchto stanov. Vznik tchto právních vztah, jakož i nároky z nich vzniklé

p ed nabytím platnosti tchto stanov se však posuzují podle dosavadních stanov.
čl.124



O žádostech a odvolání len, o nichž p ed nabytím platnosti tchto stanov družstvo s
konenou platností nerozhodlo, bude rozhodnuto podle tchto stanov.



čl.125



P ed uzav ením smlouvy o p evodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do
vlastnictví lena
 je len povinen uhradit družstvu náklady, které mu vznikly v
souvislosti s p evodem bytu a to ve výši stanovené shromáždním delegát.
čl.126
Tyto stanovy byly novelizovány shromáždním delegát dne 26. kvtna 2004
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