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                    BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ 
                                            („nové“) 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
  Část I 

                                      Základní ustanovení 
 
                                              Č L Á N E K   1 
                                                               Firma a sídlo družstva 
 
1) Firma přijala název Bytové družstvo HLIVICKÁ (dále jen družstvo) a má sídlo Hlivická 424/8, 181 
00 Praha 8 - Bohnice. 
2) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, za účelem zajišťování zejména bytových 
potřeb svých členů a péče o vlastní majetek. 
3) Družstvo je právnickou osobou, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 
4) Členové družstva neručí za závazky družstva. Členská schůze družstva může rozhodnout, že 
členové družstva nebo někteří z nich mají, v souladu s těmito stanovami, uhrazovací povinnosti na 
krytí ztrát družstva.     
 
                                                                   Č L Á N E K   2 
                                                          Základní kapitál družstva 
 
Základní kapitál družstva tvoří souhrn členských vkladů. 

 
                                             Č L Á N E K   3 

    Předmět činnosti družstva 
 
1)   Předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb jeho členů, péče o vlastní majetek 
družstva, zejména o byty, nebytové prostory,  podílové spoluvlastnictví na nebytových prostorách a 
společných částech domu v domě  č.p. 415 až 427, Hlivická ul. č. 26,24,22,20,18,16,14,12,10,8,6,4,2,  
(dále jen dům) a o podílové spoluvlastnictví na příslušných  pozemcích, Praha 8 - Bohnice, k. ú. 
Bohnice, zajišťování a hrazení veškerých příslušných finančních úhrad, vztahujících se k majetku 
družstva.  
2) Družstvo může, na základě dohody se společenstvím vlastníků jednotek v domě, zajišťovat 
provozní, technické, správní a obdobné činnosti spojené se správou domu a pozemků a s dalšími 
činnostmi, popřípadě může zajišťovat některé z těchto činností. 
3)  Družstvo může, na základě pověření od společenství vlastníků jednotek v domě, vykonávat funkci 
předsedy společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku, podle dříve platného zákona o 
vlastnictví bytů se jednalo o funkci pověřeného vlastníka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                Část II 



 

 

                                       Členství v družstvu 
 
                                            Č L Á N E K   4 
                                       Vznik členství v družstvu 
 
1)  Členem družstva se může stát fyzická osoba, která je občanem České republiky, občanem 
členského státu Evropské unie nebo má v České republice povolení k trvalému pobytu.  
2)   Členy družstva jsou ke dni účinnosti těchto stanov všechny fyzické a právnické osoby, které se 
staly právoplatnými členy družstva podle stanov družstva dosud platných a byly členy družstva ke dni 
ukončení platnosti dosud platných stanov družstva. 
3)   Za nového člena družstva, pokud se nejedná o vznik členství nového člena na základě převodu 
nebo přechodu družstevního podílu, může být přijata fyzická osoba v případě, že  
- podala písemnou přihlášku do družstva,    
- zaplatila vstupní vklad, který je současně základním členským vkladem, a který činí 1 000 Kč, 
- uhradila se souhlasem představenstva družstva další členský vklad podle písm. e), odst.   3) čl. 22 
těchto stanov.   
4) Vznik členství podle odst. 3) tohoto článku podléhá souhlasu představenstva družstva.  Členství 
vzniká prvním dnem následujícího měsíce po datu rozhodnutí představenstva o přijetí za člena. 
Představenstvo je povinno rozhodnout v takovém případě o přijetí či nepřijetí fyzické osoby za člena 
družstva nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy mu přihláška do družstva byla 
doručena.                                                     
      Družstvo vrátí vstupní vklad a úhradu zálohy na další členský vklad (pokud již došlo k jejich 
zaplacení) žadateli, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého 
rozhodnutí. 
5) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Každý člen 
může mít pouze jeden družstevní podíl. Užívají-li některé právní předpisy pojem členský podíl, rozumí 
se tím podle povahy věci družstevní podíl nebo členský vklad. Družstevní podíl v bytovém družstvu 
lze rozdělit pouze v souladu s právními předpisy. Družstevní podíl nemůže být ve spoluvlastnictví, 
vyjma společného jmění manželů. 
 
 
                                                                  Č L Á N E K   5 
                                                          Přechod a převod členství 
 
 
1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní podíl dle článku 
14 těchto stanov. 
2)  Člen může převést svůj družstevní podíl na jinou fyzickou osobu, která se může stát členem 
družstva dle odst. 1) článku 4 těchto stanov, a to bez souhlasu družstva, dle článku 24 těchto stanov. 
3) Členství v družstvu se převádí na jinou fyzickou osobu, která se může stát členem družstva dle odst. 
1) článku 4 těchto stanov, na základě převodu družstevního podílu, který je součástí dohody o výměně 
bytů dle článku 25 těchto stanov. 
 
 
 
 
                                                                    Č L Á N E K   6 
                                 Vznik společného členství manželů, společný nájem manželů 



 

 

 
 
1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění 
manželů.  
2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního 
bytu, jde o společný nájem manželů.  
3) Přeměnilo – li se společné členstvím manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato 
skutečnost vliv na společné nájemní právo. 
4) Je-li jeden z manželů výlučným členem družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle 
občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. 
Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká 
také nájemní právo druhého manžela. 
5) Měl-li jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo k družstevnímu bytu, vznikne 
uzavřením manželství k družstevnímu bytu oběma manželům společné nájemní právo; při pozdějším 
uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností smlouvy. 
Ustanovení předchozí věty se nepoužije, ujednají-li si manželé něco jiného. 
6) Mají-li manželé k družstevnímu bytu společné nájemní právo, jsou zavázáni a oprávněni společně a 
nerozdílně. Manžel má postavení ručitele svého manžela. 
7) Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k družstevnímu bytu, v němž se nacházela jejich 
rodinná domácnost, právo společného nájmu, a nedohodnou-li se, kdo bude v družstevním bytě dále 
bydlet, zruší soud na návrh jednoho z nich podle okolností případu dosavadní právo toho 
z rozvedených manželů, na kterém lze spravedlivě žádat, aby družstevní byt opustil, a popřípadě 
zároveň rozhodne o způsobu náhrady za ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému 
z rozvedených manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které 
manželé pečovali, jakož i ke stanovisku družstva.   
8) Zaniklo-li manželství smrtí manžela a manželé měli společné nájemní právo k družstevnímu bytu, 
v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane nájemcem družstevního bytu pozůstalý 
manžel.  
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K   7 
                                                                Splynutí členství 
 
    Nabude-li člen družstva za trvání svého členství v družstvu další družstevní podíl, jeho družstevní 
podíly splývají v jediný družstevní podíl v den, kdy je člen nabude. Jsou-li však s každým 
z družstevních podílů spojena práva třetích osob, družstevní podíly splývají až dnem, kdy tato práva 
třetích osob zaniknou, ledaže dohoda člena družstva s takovou třetí osobou určí jinak. 
 
 
                                                                Č L Á N E K   8  
                                                                Přeměna členství 
 
   K přeměně členství ze společného na samostatné dochází zánikem společného členství manželů dle 
článku 18 těchto stanov a převodem či přechodem družstevního podílu na samostatného člena a 
k přeměně členství ze samostatného na společné dochází převodem nebo přechodem družstevního 
podílu z vlastnictví samostatného člena do společného jmění manželů dle těchto stanov.  
 
 



 

 

                                                                    Č L Á N E K  9 
                                                                  Rozdělení členství 
 
   K rozdělení členství dochází v případě rozdělení družstevního podílu. Rozdělení družstevního podílu 
je možné jen tehdy, je-li člen družstva nájemcem nejméně dvou družstevních bytů. K účinnosti 
rozdělení členského podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému 
vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu 
nebo přechodu družstevních podílů vzniklých podle předchozí věty se určí, se kterým z nových 
družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu.   
 
                                                                  Č L Á N E K  10 
                                                                   Zánik členství  
 
 Členství v družstvu zaniká: 
a)   dohodou člena a družstva, dále viz článek 11 stanov 
b)   vystoupením člena z družstva, dále viz článek 12 stanov 
c)   vyloučením člena z družstva, dále viz článek 13 stanov  
d)   smrtí člena, dále viz článek 14 stanov 
e)   převodem družstevního podílu, dále viz článek 15 stanov  
f)  dohodou o výměně bytu, jejíž součástí je převod družstevního podílu, dále viz článek 16 stanov 
g)  zánikem družstva bez právního nástupce, dále viz článek 17 stanov 
h)  zánikem právnické osoby, která je členem družstva 
ch) jiným zákonem stanoveným způsobem 
 
 
                                                                   Č L Á N E K  11 
                                                             Zánik členství dohodou 
 
1) Dohoda o zániku členství musí být mezi členem a družstvem uzavřena písemně. 
2) Členství zaniká ke dni uvedenému v dohodě. 
3) Podmínkou dohody bude, že ke dni uvedeném v dohodě, nejpozději však ke dni zániku členství, 

člen uvolní a předá družstvu družstevní byt, pokud takový na základě nájemní smlouvy 
s družstvem užívá. 

4) Družstvo předloží takovému členu návrh výplaty vypořádacího podílu. Vypořádací podíl bude 
vyplacen do měsíce po zmíněném uvolnění a předání bytu podle odst. 3, pokud se strany dohody 
nedohodnou jinak, nebo do data dle dohody, pokud člen družstva žádný družstevní byt na základě 
nájemní smlouvy s družstvem neužívá. 

5) Ke dni zániku členství dohodou vždy zaniká příslušnému členu nájem družstevního bytu, 
definovaný v článku 26, odst. 1 těchto stanov, pokud takový nájem družstevního bytu existuje.  
Strany dohody mohou uzavřít novou nájemní smlouvu k danému bytu mezi družstvem a bývalým 
členem (již jako nečlenem družstva) pokud o to bývalý člen družstva požádá.  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Č L Á N E K  12 



 

 

                                                           Zánik členství vystoupením  
 
 
1) Člen může z družstva vystoupit i bez udání důvodu. Členství zaniká uplynutím doby 3 kalendářních 
měsíců, tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po datu prokazatelného 
doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva družstvu. Písemné oznámení o 
vystoupení z družstva musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem vystupujícího člena. 
2) Oznámení o vystoupení může člen odvolat pouze písemně a se souhlasem představenstva. 
3)  Nejpozději ke dni zániku členství vystupující člen uvolní a předá družstvu družstevní byt nebo 
družstevní byty, pokud takové na základě nájemní smlouvy uzavřené s družstvem užívá. 

     4) Ke dni zániku členství vystoupením vždy zaniká vystupujícímu členu nájem družstevního bytu, 
definovaný v článku 26, odst. 1 těchto stanov, pokud takový družstevní byt člen družstva na základě 
nájemní smlouvy užívá. 

     5) Pokud člen vystupuje z družstva proto, že nesouhlasí se změnou stanov, postupuje se v souladu se  
     zákonem. 
 
 
                           
                                                                      Č L Á N E K  13 
                                                              Zánik členství vyloučením 
 

1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena z družstva, jestliže člen závažným způsobem 
nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných 
důležitých důvodů uvedených ve stanovách.  
2) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže člen:   
a) neplatí nájem za užívání družstevního bytu  nebo za služby a plnění s tímto užíváním spojené po 
dobu delší než 3 měsíce nebo pokud jako vlastník bytu nebo nebytového prostoru v domě nehradí 
společenství vlastníků jednotek v domě řádně předepsané platby spojené s vlastnictvím bytu nebo 
nebytového prostoru po dobu delší než 3 měsíce, čímž poškozuje družstvo jako jednoho z členů 
společenství vlastníků jednotek v domě a tím i jeho členy 
b) závažným způsobem a opětovně porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo těmito 
stanovami 
c) člen sám nebo jeho spolubydlící v bytě, případně jeho podnájemce, porušuje závažným způsobem 
pořádek v domě nebo pravidla dobrého soužití občanů 
d) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti 
jinému členu družstva 
e) úmyslně poškozuje družstevní majetek 

  f) dá bez souhlasu představenstva družstva  do podnájmu jiné osobě družstevní byt, který užívá na 
  základě nájemní smlouvy uzavřené s družstvem, případně neoznámí družstvu v řádné lhůtě, stanovené 
obecně platnými předpisy a stanovami družstva, navýšení počtu osob užívajících byt, případně jako 
vlastník bytu v domě neoznámí příslušnému orgánu společenství vlastníků jednotek v domě v řádné 
lhůtě, stanovené obecně platnými předpisy a stanovami společenství vlastníků jednotek v domě, 
navýšení počtu osob bydlících v jím vlastněném bytě, čímž poškozuje družstvo jako jednoho z členů 
společenství vlastníků jednotek v domě a tím i jeho členy 
g) změní dispozici družstevního bytu bez souhlasu družstva, případně změní dispozici jím vlastněného 
bytu bez souhlasu příslušného orgánu společenství vlastníků jednotek v domě, čímž poškozuje družstvo 
jako jednoho z členů společenství vlastníků jednotek v domě a tím i jeho členy  
  3) O vyloučení podle odst. 1) a 2) tohoto článku, vyjma písm.d) odst. 2), může představenstvo   
rozhodnout, jen dalo-li  členu výstrahu doporučeným dopisem a člen výstrahu nerespektoval, ve výstraze 



 

 

se uvede důvod jejího udělení, upozornění člena družstva na možnost vyloučení a výzva členovi 
družstva, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností 
odstranil; k tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů od doručení výstrahy. 
Výzva k odstranění následků porušení členských povinností se nepoužije, pokud se jedná o následky, 
které nelze odstranit. 
4) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o 
důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal. Rozhodnutí o 
vyloučení musí obsahovat i poučení o právu vylučovaného člena družstva podat odůvodněné námitky 
k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. V rozhodnutí o vyloučení 
člena družstva z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1) a 2) tohoto článku, který nelze 
dodatečně měnit, členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo 
vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek. Odvolání k členské schůzi 
má odkladný účinek. Není-li právo na odvolání uplatněno do 30 dnů ode dne, kdy bylo členovi družstva 
doručeno oznámení o vyloučení, zaniká. 
5) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba ve lhůtě 3 měsíců ode 
dne doručení rozhodnutí podat soudu návrh na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. 
6) Rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení z družstva, rozhodnutí členské schůze o zamítnutí 
námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení musí být vyloučenému členovi družstva doručeno 
doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena družstva uvedenou v seznamu členů.    
 
   
                                                                    Č L Á N E K  14 
                               Zánik členství úmrtím člena, u právnické osoby jejím zánikem                                             
    
   1) Zemře-li člen, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl družstevní 
podíl. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela; 
k tomu se přihlédne při vypořádání dědictví.  

2) Právnické osobě zaniká členství v družstvu jejím zánikem. 
 
                       
                                                                Č L Á N E K  15 
                                         Zánik členství převodem družstevního podílu  
 
Členu zaniká členství převodem družstevního podílu dle článku 24 těchto stanov.   
                                        
 
 
 
                                                               Č L Á N E K  16 
                                                    Zánik členství výměnou bytu 
 
              
Členu zaniká členství výměnou družstevního bytu, který užívá na základě nájemní smlouvy 
s družstvem,  za byt nečlena družstva dle článku 25 těchto stanov. 
 
 
 
                                                                    Č L Á N E K  17 
                                                      Zánik členství  zánikem družstva 



 

 

 
Členství v družstvu zaniká zánikem družstva dle části VII těchto stanov. 
 
                                                               
                                                                   Č L Á N E K  18 
                                                     Zánik společného členství manželů  
 
   Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím 
lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku. 
 
 
                                                                  Č L Á N E K  19 
                                                                    Seznam členů 
 
1) Družstvo vede seznam členů. 
2) Do seznamu členů se zapisují: 
a) jméno a bydliště nebo sídlo, případně také jiná členem určená adresa pro doručování, 
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu a 
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu. 
3) Člen oznámí a doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného 
odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez 
zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána. 
4) Člen má právo žádat bezplatné potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů. 
Člen, který požaduje vydání tohoto potvrzení častěji než jedenkrát za rok, uhradí družstvu odůvodněné 
náklady s tím spojené.        
     
 
 
                                                                Č L Á N E K  20 
                                                                 Členská práva  
 
Člen družstva má právo zejména: 
a) užívat družstevní byt, ke kterému mu vzniklo právo nájmu dle článku 26 těchto stanov a disponovat 
se svým družstevním podílem dle článků 24 a 25 těchto stanov,  
b) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo zmocněnce na jednání a 
rozhodování členské schůze samosprávy a členské schůze družstva, 
c) volit a být volen do orgánů družstva, není-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena nebo 
není-li této způsobilosti zbaven, 
d) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, 
e) předkládat orgánům družstva návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, 
připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva na orgány družstva, 
f) na roční vyúčtování zaplacených zálohových plateb za služby spojené s užíváním bytu a na 
vypořádání podle zásad schválených členskou schůzí družstva, 
g) využívat veškerá práva vyplývající mu z ostatních článků těchto stanov. 
h) Dnem následujícím po uplynutí deseti let od přechodu vlastnictví domu s pozemkem na družstvo je 
člen družstva oprávněn požádat družstvo o převod bytové jednotky, ke které uhradil další členský 
vklad, do vlastnictví, a to za podmínky, že v této době bude zaplacena celá kupní cena domu 
s pozemkem podle kupní smlouvy, uzavřené mezi družstvem a předcházejícím vlastníkem - bytová 
jednotka bude v takovém případě členovi družstva do vlastnictví převedena. V případě převodu 



 

 

družstevního bytu do vlastnictví jeho dosavadního nájemce – člena družstva, který se zaplacením 
svého dalšího členského vkladu podílel na úhradě kupní ceny za pořízení domu s pozemkem (tedy i 
všech bytů a nebytových prostor v domě) do vlastnictví družstva a na rekonstrukci či modernizaci 
domu, se tento převod provede za uvedený další členský vklad, který k příslušnému převáděnému bytu 
tento člen uhradil, tedy v tomto smyslu za tu část tohoto dalšího členského vkladu, která odpovídá výši 
dalšího členského vkladu k tomuto bytu po odpočtu té části dalšího členského vkladu tohoto člena, o 
kterou byl jeho další členský vklad v družstvu vyšší v důsledku té skutečnosti, že se do dne převodu 
prvního bytu v domě do vlastnictví jeho nájemce nestali členy družstva všichni nájemci bytů v domě a 
na předmětném pořízení majetku a jeho modernizaci a rekonstrukci se tím nepodíleli, přičemž jimi 
užívané byty a nebytové prostory, včetně příslušných podílů na společných částech domu a na 
pozemku  byly do vlastnictví družstva pořízeny. Další členský vklad takového člena družstva, po 
převodu jím užívaného bytu do jeho vlastnictví, zůstává v družstvu nadále ve výši, která odpovídá 
výše uvedené odpočítávané části dalšího členského vkladu, tedy ve finanční výši, kterou se podílel na 
pořízení majetku a jeho modernizaci a rekonstrukci, který do jeho vlastnictví nepřešel a zůstal ve 
vlastnictví družstva. Tato odpočítávaná část dalšího členského vkladu a tedy nová výše dalšího 
členského vkladu uvedeného člena v družstvu, se stanoví dle vzorce uvedeného pod písm. d), odst. 3) 
čl. 22 těchto stanov. Družstvo není povinno převést členu družstva byt do jeho vlastnictví podle tohoto 
písmene, pokud tento člen družstva má finanční dluhy vůči družstvu.  
 
ch) Pokud právní předpisy umožní rozdělení zisku družstva mezi členy, pak každý člen družstva, který 
se do dne převodu prvního bytu v domě do vlastnictví jeho nájemci na zaplacení celé kupní ceny za 
dům s byty a nebytovými prostory a s pozemkem a jeho rekonstrukci či modernizaci úhradou svého 
dalšího členského vkladu podílel, má nárok každoročně, na základě roční účetní závěrky, na vyplacení 
poměrné části zisku družstva, pokud členská schůze družstva o rozdělení zisku nebo jeho části za 
takový rok mezi členy družstva rozhodne. Část z rozdělovaného zisku, připadající na jednoho 
takového člena družstva, se určí poměrným způsobem k velikosti té části dalšího členského vkladu 
každého člena družstva, stanovené podle vzorce uvedeného pod písm. d), odst. 3) čl. 22 těchto stanov.   
 
i) Každý člen družstva má právo, aby součástí smlouvy o převodu vlastnictví družstevního bytu 
z vlastnictví družstva do jeho vlastnictví bylo vypořádání stávajících finančních prostředků 
z nájemného (bytů i jiných prostor v domě) a ostatních družstvem získaných finančních prostředků 
(získaných i jinak než z nájemného) určených na financování správy, oprav, údržby, modernizace a 
rekonstrukce společných částí domu s pozemkem, včetně záloh na služby, včetně pohledávek družstva 
za fyzickými či právnickými osobami.  
 
 
 
                                                                   Č L Á N E K  21 
                                                                 Členské povinnosti  
 
 
Člen družstva je povinen zejména: 
a)  dodržovat stanovy družstva a plnit usnesení orgánů družstva, která jsou v souladu s obecně 

závaznými předpisy, 
b) uhradit vstupní vklad, který je současně základním členským vkladem a další členský vklad 
způsobem a ve výši, kterou určí představenstvo na základě metodiky, stanovené pro dané období 
členskou schůzí družstva, 
c) platit řádně nájem za užívání družstevního bytu, jeho výši, lhůty a způsob placení určuje 
představenstvo na základě metodiky, přijaté pro příslušné období členskou schůzí družstva, členové 



 

 

družstva – nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu účelně vynaložené 
náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, 
modernizace a rekonstrukce domu, ve kterém se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého 
finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů, platit za služby spojené s užíváním 
družstevního bytu a za další plnění s tímto užíváním spojená ve lhůtách, výších a způsobem, 
stanovenými představenstvem na základě metodiky, přijaté členskou schůzí družstva v souladu 
s obecně závaznými předpisy,   
d) chránit družstevní majetek, dodržovat pořádek v domě, dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy 
o požární ochraně a dbát řádného soužití s občany, 
e) oznamovat družstvu nejpozději do 10-ti dnů od jejich vzniku změny týkající se člena a příslušníků 
jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a družstevní bytové evidence 
související s vyúčtováním nájmu, vyúčtováním úhrad za služby a za další plnění spojená s užíváním 
družstevního bytu,   
f) podílet se na úhradě případných ztrát družstva v rámci své uhrazovací povinnosti stanovené 
členskou schůzí družstva a v souladu s obecně závaznými předpisy, 
g) umožnit pověřeným zástupcům družstva či společenství vlastníků jednotek v domě, po předchozím 
oznámení, zjištění technického stavu družstevního bytu a zjištění stavu spotřeby tepla, teplé a studené 
vody na měřidlech - neučiní-li tak, budou mu uvedené spotřeby stanoveny družstvem bez možnosti 
kompenzace v následujícím sledovaném období, a to v souladu s obecně závaznými předpisy, 
h) umožnit pověřeným zástupcům družstva či společenství vlastníků jednotek v domě vstup do 
družstevního bytu bezprostředně při řešení havarijní situace v bytě, případně, je-li to nutné, při řešení 
havarijní situace v domě,  
ch) po předchozím oznámení umožnit pověřeným zástupcům družstva či společenství vlastníků 
jednotek v domě vstup do družstevního bytu za účelem zajištění a provedení prací souvisejících 
s údržbou, opravami, rekonstrukcí nebo modernizací družstevního bytu nebo domu,  
i) požádat o souhlas s uzavřením smlouvy o podnájmu představenstvo družstva, pokud se rozhodne dát 
jím užívaný družstevní byt v domě do podnájmu jiné osobě a neuzavírat tuto smlouvu o podnájmu bez 
souhlasu představenstva družstva, 
j)  v případě, že v domě neužívá žádný byt na základě nájemní smlouvy a  nemá žádný byt ve 
vlastnictví, je člen povinen  sdělit družstvu bez zbytečného odkladu adresu pro doručování písemností, 
adresu pro doručování písemností  je člen povinen sdělit i v případě, že si nepřeje, aby mu písemnosti 
byly doručovány na adresu bytu, který má v nájmu a nebo který má ve vlastnictví.   
 
 
                                                                  Č L Á N E K  22 
                                                      Majetková účast člena v družstvu 
      
 
1) Celková majetková účast člena v družstvu je členským vkladem člena v družstvu. Členský vklad je 
tvořen vstupním vkladem, který je současně základním členským vkladem a dalším členským 
vkladem. Užívají-li některé právní předpisy pojem členský podíl, rozumí se tím podle povahy věci 
družstevní podíl uvedený v odst. 5) článku 4 těchto stanov a nebo členský vklad. 
2) Vstupní vklad, který je současně základním členským vkladem, činí 1 000 Kč. Po dobu trvání 
členství nemůže majetková účast člena v družstvu klesnout pod hodnotu jeho základního členského 
vkladu. Člen družstva jej hradí při vstupu do družstva. 
 
 
3) Další členský vklad: 
 



 

 

a) Další členský vklad u člena družstva, který se stal členem družstva do dne prvního převodu bytu 
družstva do vlastnictví některého z členů družstva představuje majetkovou účast člena družstva na 
úhradě kupní ceny za pořízení domu s byty a nebytovými prostory a s pozemkem a na modernizaci a 
rekonstrukci domu s byty a nebytovými prostory. Tento další členský vklad byl všemi členy družstva, 
kteří se stali členy družstva do dne prvního převodu bytu družstva do vlastnictví některého z členů 
družstva, již uhrazen.  
 
b) U člena družstva, který podal přihlášku do družstva  do dne podpisu kupní smlouvy na dům 
s pozemkem a stal se členem družstva do dne prvního převodu bytu družstva do vlastnictví některého 
z členů družstva,  je stanovena výše dalšího členského vkladu úměrně k velikosti jím  užívaného bytu 
v domě, a to dle následujícího vzorce: 
  
             C 
P  =   --------   .   B       (slovy: P rovná se C děleno M, krát B) 
            M                
kde: 
P  =   další členský vklad příslušného člena v Kč 
C  =  kupní cena za dům s pozemkem  v Kč 
B = celková plocha bytu příslušného člena v domě  v m2, kterou člen užíval na základě právoplatné 
nájemní smlouvy ohledně užívání bytu   
M =  součet celkových ploch všech bytů v m2  u  oprávněných nájemců bytů v domě, kteří podali 
přihlášku do družstva nejpozději do dne podpisu kupní smlouvy na dům s pozemkem. 
 
c) U člena družstva, který podal přihlášku do družstva po dni podpisu kupní smlouvy na dům 
s pozemkem a který se stal členem družstva do dne prvního převodu bytu družstva do vlastnictví 
některého z členů družstva, je stanovena výše dalšího členského vkladu tak, že se rovná násobku 
celkové plochy jím užívaného bytu v m2 a finanční hodnoty dalšího členského vkladu připadající na 
jeden m2 celkové plochy bytu u toho člena družstva, který podal přihlášku do družstva do dne podpisu 
kupní smlouvy na dům s pozemkem a další členský vklad mu byl určen dle písm. b) tohoto odstavce.                  
 
d) V případě převodu družstevního bytu do vlastnictví jeho dosavadního nájemce – člena družstva, 
který se zaplacením svého dalšího členského vkladu podílel na úhradě kupní ceny za pořízení domu  
s pozemkem (tedy i všech bytů a nebytových prostorů v domě) do vlastnictví družstva a na 
rekonstrukci a modernizaci domu s byty a nebytovými prostorami, tedy do vlastnictví člena, který 
uhradil svůj další členský vklad do dne prvního převodu bytu družstva do vlastnictví některého z členů 
družstva, se tento převod provádí za uvedený další členský vklad, který k příslušnému převáděnému 
bytu tento člen uhradil. V tomto smyslu se převod převádí za tu část tohoto dalšího členského vkladu, 
která odpovídá výši dalšího členského vkladu k tomuto bytu po odpočtu té části dalšího členského 
vkladu tohoto člena, o kterou byl jeho další členský vklad navýšen v důsledku té skutečnosti, že se do 
dne prvního převodu bytu družstva do vlastnictví některého z členů družstva nestali členy družstva 
všichni nájemci bytů v domě a na předmětném pořízení majetku se tím nepodíleli, přičemž jimi 
užívané byty byly do vlastnictví družstva pořízeny, stejně tak nebytové prostory a příslušné podíly na 
společných částech domu a na pozemku. Další členský vklad takového člena družstva, po převodu jím 
užívaného bytu do jeho vlastnictví, zůstává v družstvu nadále ve výši, která odpovídá výše uvedené 
odpočítávané části dalšího členského vkladu, tedy ve finanční výši, kterou se podílel na pořízení 
majetku, který do jeho vlastnictví nepřešel a zůstal ve vlastnictví družstva. Tato odpočítávaná část 
dalšího členského vkladu a tedy zůstatková nová výše dalšího členského vkladu uvedeného člena 
v družstvu se stanoví dle následujícího vzorce:     
 



 

 

 
                M1 . P1 
P   =     --------------           P rovná se M1 krát P1 děleno M  
                    M 
kde: 
P   =  nová výše dalšího členského vkladu uvedeného člena v družstvu po převodu jím užívaného bytu 
do jeho   vlastnictví v Kč   
P1  =  původní výše dalšího členského vkladu uvedeného člena v družstvu před převodem jím 
užívaného bytu do jeho vlastnictví v Kč 
M  =  celková plocha všech bytů v domě v m2, včetně plochy těch bytů, jejichž nájemci se nestali 
členy družstva do dne prvního převodu bytu družstva do vlastnictví některého z členů družstva. 
M1 =   celková plocha všech bytů v domě v m2, které ke dni prvního převodu bytu družstva do 
vlastnictví některého z členů družstva budou užívány na základě nájemní smlouvy s družstvem 
nečleny družstva   
 
e) Další členský vklad člena družstva, který může být přijat za nového člena družstva po dni prvního 
převodu bytu družstva do vlastnictví některého z členů družstva, bude majetkovou účastí člena, jejíž 
výše a účel budou určeny členskou schůzí družstva. V takovém případě bude určeno, jak velká část 
tohoto dalšího členského vkladu představuje dodatečnou majetkovou účast takového člena na pořízení 
těch jednotek (bytů a nebytových prostor) v domě, které byly ke dni převodu první jednotky v domě 
z vlastnictví družstva do vlastnictví jiné osoby užívány nikoliv na základě práva nájmu družstevního 
bytu či práva nájmu družstevního nebytového prostoru – velikost takové části dalšího členského 
vkladu je rozhodná pro výpočet podílu na zisku družstva, pokud právní předpisy rozdělení zisku 
družstva mezi členy družstva umožní a rovněž pro výpočet podílu na nerozděleném likvidačním 
zůstatku při zániku družstva a plní pro tyto účely stejnou funkci, jako u ostatních členů část členského 
vkladu vypočtená dle vzorce uvedeného pod písmenem d), odst. 3) článku 22 stanov.         
 
 
 
                                                                Č L Á N E K  23 
                                                            Majetkové vypořádání 
  
1) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členu družstva nebo jeho dědicům, pokud se 
nestanou členy družstva, nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl odpovídá finanční částce, 
vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena družstva v družstvu, tedy výplatě základního 
členského vkladu a aktuální výše dalšího členského vkladu, které měl ke dni zániku členství bývalý 
člen v družstvu, a to v jejich účetních hodnotách. Lhůty pro vypořádání se stanovují podle zákona.  
2) Kromě nároku na vypořádací podíl nemá bývalý člen družstva, jehož členství zaniklo za trvání 
družstva nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku 
družstva. 
3) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu 
družstva. 
4) Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu nevzniká dosavadnímu členu družstva 
vůči družstvu nárok na vypořádací podíl a vzájemné nároky si účastníci převodu vypořádají mezi 
sebou. 
5) Majetkové vypořádání při zániku družstva je upraveno v odst. 3), článku 49 těchto stanov.  
 
 

                                                                      Část  III 



 

 

                               Dispozice s členskými právy a povinnostmi    
 
 
                                                                   Č L Á N E K  24 
                                                          Převod družstevního podílu  
 
1) Člen může svůj družstevní podíl převést na jinou fyzickou osobu na základě písemné smlouvy, 
pokud se tato fyzická osoba může stát členem družstva dle odst 1), článku 4 těchto stanov. Tento 
převod nepodléhá souhlasu orgánů družstva.  
 
2) Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy 
o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako 
doručení smlouvy má doručení písemného prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové 
smlouvy. Uvedená smlouva a nebo uvedené prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové 
smlouvy musejí být opatřeny úředně ověřenými podpisy převodce a nabyvatele. 
3) V případě, že smlouvou o převodu družstevního podílu dochází k převodu společného členství 
manželů nebo výlučného členství s právem společného nájmu, je k platnému uzavření takové dohody 
nutný souhlas obou manželů; stejně tak v případě, že na straně nabyvatele jsou manželé a touto 
smlouvou vzniká jejich společné členství. Podpisy všech účastníků smlouvy o převodu členství musí 
být úředně ověřeny.  Stejně tak musí být všemi účastníky takové smlouvy o převodu podepsáno 
písemné prohlášení převodců a nabyvatelů o uzavření takové smlouvy, doručené družstvu a musejí být 
úředně ověřeny všechny podpisy účastníků na tomto oznámení.   
 
 
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K  25 
                                     Převod družstevního podílu na základě výměny bytu    
 
 
1) Člen družstva - nájemce družstevního bytu může uzavřít se  souhlasem představenstva družstva 
dohodu o výměně příslušného bytu. Uvedený souhlas představenstva i uvedená dohoda o výměně musí 
mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu družstevního podílu 
vztahujícího se k vyměňovanému bytu.   Odepře-li představenstvo družstva bez závažných důvodů 
souhlas s výměnou bytu, může soud na návrh člena družstva - nájemce družstevního bytu rozhodnutím 
nahradit projev vůle představenstva družstva. 
2) Jestliže člen družstva - nájemce družstevního bytu vyměňuje byt s osobou, která není členem 
družstva, představenstvo družstva dohodu neschválí, pokud se tato  osoba nestane členem družstva 
nebo pokud se jedná o osobu, která se nemůže stát členem družstva dle odst. 1), článku 4 těchto 
stanov. Představenstvo družstva dohodu o výměně neschválí, pokud její součástí nebude dohoda o 
převodu družstevního podílu, vztahujícího se k vyměňovanému družstevnímu bytu.  
3) Jde-li o výměnu družstevních bytů mezi členy Bytového družstva HLIVICKÁ, nabývá dohoda 
účinnosti dnem, kdy představenstvo družstva tuto dohodu schválí. Jde-li o výměnu bytů mezi členem 
Bytového družstva HLIVICKÁ a nečlenem Bytového družstva HLIVICKÁ (dále opět jen družstva), 
nabývá dohoda účinnosti dnem, kdy tuto dohodu schválí poslední oprávněný pronajimatel 
vyměňovaných bytů. 
4) Převod družstevního podílu na základě dohody o výměně bytů nastane dnem uskutečnění výměny 
bytů. 



 

 

 
        
                                 

                                                                      Část  IV 
 Nájem družstevního bytu, nakládání s volnými byty a nebytovými          
                                                                    prostory    
 
 
                                                                  Č L Á N E K  26 
             Vznik nájmu družstevního bytu, nakládání s volnými byty a nebytovými prostory                      
 
1) Nájmem družstevního bytu je myšleno užívání bytu v domě členem družstva na základě nájemní 
smlouvy, uzavřené mezi členem družstva a družstvem, pokud se člen družstva sám, nebo jeho právní 
předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. 
2) Nájem družstevního bytu dle odst.1) tohoto článku vzniká písemnou nájemní smlouvou. Nájem 
družstevního bytu dle odst. 1) tohoto článku nevzniká a smlouvu o nájmu družstevního bytu nelze 
uzavřít, pokud pořízení takového bytu nebylo pokryto zcela členským vkladem jeho uživatele a na 
jeho pořízení se podílelo svými členskými vklady více členů družstva.  
3) V případě volného bytu nebo nebytového prostoru ve vlastnictví družstva, který nebude z různých 
důvodů užíván na základě nájemní smlouvy žádným nájemcem, naloží představenstvo družstva 
s takovým volným bytem nebo volným nebytovým prostorem pronájmem za podmínek výhodných pro 
družstvo nebo prodejem příslušného volného bytu nebo volného nebytového prostoru za cenu na trhu 
v čase a místě obvyklou. Podmínky prodeje bytu nebo nebytového prostoru schvaluje členská schůze 
družstva. Byt nebo nebytový prostor lze převést do vlastnictví jeho nájemce jen za podmínek 
schválených členskou schůzí družstva. 
 
 
                                                                Č L Á N E K  27 
                                Práva a povinnosti vyplývající z nájmu družstevního bytu   
 
 
1) Se členem, nájemcem družstevního bytu a s manžely - společnými nájemci mohou na základě jejich 
práva v bytě bydlet jejich příbuzní v řadě přímé, sourozenci, zeť, snacha, jakož i osoby, které žijí 
s nájemci ve společné domácnosti. Počet těchto osob a jeho změnu je povinen člen družstva - nájemce 
družstevního bytu oznámit družstvu nejpozději do 10 dnů. 
2) Kromě práva užívat byt má člen družstva - nájemce družstevního bytu a na základě jeho práva i 
osoby, které s ním bydlí, právo užívat společné prostory a zařízení domu, jakož i využívat služby a 
plnění, spojená s užíváním bytu. 
3) Nájemce družstevního bytu je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno 
prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. 
4) Nájemce družstevního bytu je povinen zajišťovat a hradit veškeré drobné opravy v bytě, související 
s jeho užíváním a provádět a hradit běžnou údržbu bytu, případně hradit v družstevním bytě takové 
opravy, na kterých se usneslo představenstvo nebo členská schůze družstva.  
5) Nepostará-li se člen - nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav v bytě a o běžnou 
údržbu bytu, uvedené v odst. 4) tohoto článku a v důsledku porušení této povinnosti vznikne nebo 
hrozí škoda na majetku družstva nebo jeho členů nebo jiných vlastníků bytů či nebytových prostor, má 
družstvo právo učinit tak po předchozím písemném upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat 
od něj náhradu. 



 

 

6) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu 
těch oprav v bytě, které se mají hradit z prostředků družstva a umožnit jejich provedení, jinak 
odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 
7) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen odstranit bez zbytečného odkladu závady a poškození,   
které způsobil v bytě nebo domě sám nebo ti, kteří užívají byt, ke kterému má člen uzavřenu 
s družstvem nájemní smlouvu. 
8) Člen - nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě 
bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad, jinak odpovídá družstvu za vzniklou škodu. 
9) Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se 
souhlasem člena - nájemce družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného 
orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která 
nesplněním této povinnosti vznikla. 
10) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen platit řádně nájem za užívání bytu, jeho výši, lhůty a 
způsob placení určuje představenstvo na základě metodiky, přijaté pro příslušné období členskou 
schůzí družstva, v souladu s obecně závaznými předpisy.  
11) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen hradit zálohy na úhradu za služby a plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a to ve lhůtách, výších a způsobem, stanovenými 
představenstvem na základě metodiky, přijaté členskou schůzí družstva a v souladu s obecně 
závaznými předpisy.  Zálohy na úhradu za služby a plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
družstevního bytu se platí spolu s nájemným. 
12) Při vyúčtování záloh za služby a plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu má družstvo 
právo na započtení svých pohledávek vůči členu. 
13) Nezaplatí-li člen-nájemce družstevního bytu nájemné, včetně záloh za služby a plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním družstevního bytu a to nejpozději do 7 dnů po jejich splatnosti, je povinen 
zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši určené členskou schůzí družstva, v souladu s obecně 
závaznými předpisy.  
14) Člen - nájemce družstevního bytu může s jinou fyzickou nebo právnickou osobou uzavřít se 
souhlasem představenstva dohodu o výměně bytu dle článku 25 těchto stanov. 
15) Člen - nájemce družstevního bytu může převést právo nájmu družstevního bytu bez souhlasu 
orgánů družstva převodem svého družstevního podílu na jinou fyzickou osobu dle článku 24 těchto 
stanov. 
16) Člen - nájemce družstevního bytu může najatý byt přenechat do podnájmu jiné fyzické nebo 
právnické osobě jen na základě písemného souhlasu představenstva družstva. Po skončení podnájmu 
nemá podnájemce právo na náhradní podnájem nebo nájem.  
17) Členové – nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu účelně vynaložené 
náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, 
modernizace a rekonstrukce domu a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a 
investice těchto družstevních bytů.  
18) Družstvo nesmí zřídit zástavní právo k bytu, užívanému na základě nájemní smlouvy členem 
družstva, bez souhlasu tohoto člena družstva. 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Č L Á N E K  28 
                                                       Zánik nájmu družstevního bytu   
 



 

 

 
Nájem družstevního bytu členu družstva zaniká: 
a) zánikem členství nájemce družstevního bytu v družstvu dle článku 10 těchto stanov,  
b) převedením družstevního bytu do vlastnictví člena družstva – dosavadního nájemce tohoto 
družstevního bytu.  
 
 
 
 

                                                                        Část V 
                                       Orgány družstva 
 
 
                                                                  Č L Á N E K  29 
                                                           Přehled orgánů družstva 
  
Orgány družstva jsou: 

a) členská schůze družstva 
b) představenstvo družstva 
c) předseda družstva 
d) kontrolní komise 
e) členská schůze samosprávy 
f) výbor samosprávy 

                                                             
 
                                                                Č L Á N E K  30 
                                                          Členská schůze družstva  
 
 
1) Členská schůze: 
a) přijímá a mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, 
c) určuje výši odměny představenstva a kontrolní komise, 
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní 
závěrku, 
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce, ve smyslu obecně závazného předpisu, pokud je taková     
     uzavírána, 
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence, 
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 
h) rozhoduje o použití zisku nebo rozdělení zisku, pokud rozdělení zisku mezi členy družstva právní 
předpisy umožní  nebo o úhradě ztráty, 
ch) rozhoduje o uhrazovací povinnosti členů družstva, ve smyslu obecně závazného předpisu, 
i) rozhoduje o použití rezervního fondu, 
j) rozhoduje o vydání dluhopisů, 
k) schvaluje významné majetkové dispozice, které by znamenaly podstatnou změnu dosavadní 
struktury majetku družstva nebo změnu v předmětu činnosti družstva, 
l) rozhoduje o přeměně družstva,  
m) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení, 



 

 

n) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení, 
o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací, 
p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně, 
q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 
r)  projednává a schvaluje zprávy představenstva a kontrolní komise o činnosti družstva, 
s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnost 
2) Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon 
ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do 
působnosti představenstva nebo kontrolní komise. Jestliže si členská schůze vyhradí rozhodování o 
určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na téže schůzi, na které 
si členská schůze rozhodování o určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni 
všichni členové družstva a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na téže členské 
schůzi. 
3) Představenstvo družstva může členské schůzi předložit k rozhodnutí i věc, kterou zákon ani stanovy 
do její působnosti nesvěřují; to neplatí, pokud předložení takové věci k rozhodnutí členské schůze 
brání zákon. Rozhodování o takové věci musí být uvedeno v programu členské schůze, který je uveden 
na pozvánce na členskou schůzi. 
4) Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví 
zákon. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně a nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na 
členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení  na jedné nebo 
na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné 
třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou 
moc.  
5) Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou 
schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu 
členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na 
internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka obsahuje 
alespoň: 
a) firmu a sídlo družstva, 
b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba zahájení členské schůze se určí tak, aby co 
nejméně omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 
d) program členské schůze a 
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, 
pokud nejsou přiloženy k pozvánce, 
f) má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje 
pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.  
6) Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva. 
7) Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí že 
a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta 
dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo 
b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku a navrhne členské schůzi přijetí 
potřebných opatření k nápravě. 
8) Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo alespoň 10% 
členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. 
9) Na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle odst. 8) tohoto článku, nebo v důležitém 
zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva,likvidátor 
nebo kontrolní komise,jestliže ji mělo svolat představenstvo podle zákona a nebo stanov a neučinilo 
tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla. 



 

 

10) Není-li členská schůze svolána na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle odst. 8) 
tohoto článku představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů po doručení žádosti, musí být členská 
schůze svolána osobami nebo orgánem podle odst. 9) tohoto článku. Jestliže tak tyto osoby nebo orgán 
neučiní do 10 dnů poté, co uplynula lhůta pro svolání členské schůze představenstvem, může členskou 
schůzi svolat a všechny úkony s tím spojené činit osoba k tomu písemně zmocněná všemi členy, kteří 
o svolání členské schůze žádali. 
11) Není-li členská schůze svolaná na žádost kontrolní komise nebo členů družstva podle odst. 8) 
tohoto článku usnášeníschopná, svolá ten, kdo členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi; to 
neplatí, pokud kontrolní komise nebo osoby podle odst. 8) tohoto článku vzaly svoji žádost zpět.  
12) Na žádost členů oprávněných požadovat svolání členské schůze zařadí představenstvo jimi 
určenou záležitost na program členské schůze. Je-li tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, 
informuje o tom představenstvo členy družstva přítomné na svolané členské schůzi. Povinnost svolat 
novou členskou schůzi tím není dotčena, ledaže je záležitost, která byla předmětem této žádosti, na 
členské schůzi projednána v souladu s odstavcem 13) tohoto článku. 
13) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu členské schůze, lze projednávat jen 
za účasti a se souhlasem všech členů družstva. 
14) Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů majících většinu 
všech hlasů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy pro některé případy účast členů majících vyšší počet 
hlasů. 
15) Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží 
k přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo podle odst. 16) tohoto článku. 
16) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo, 
a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu, 
b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, 
c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva, 
d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu. 
17) Omezení hlasovacího práva podle odst. 16) tohoto článku se vztahuje i na osoby, které jednají ve 
shodě s tím, kdo nemůže vykonávat hlasovací právo. 
18) Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy pro 
některé případy vyšší počet hlasů. 
19) Jestliže má být přijato usnesení členské schůze o 
a) schválení poskytnutí finanční asistence,  
b) uhrazovací povinnosti,  
c) zrušení družstva s likvidací,  
d) přeměně družstva,  
e) vydání dluhopisů, 
je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů, a usnesení 
musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů.  
20) Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou 
schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným 
programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou. 
21) Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. Usnáší se 
většinou hlasů přítomných členů, nevyžadují-li zákon nebo stanovy pro některé případy vyšší počet 
hlasů. 
22) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze,lze na 
náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy,jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni 
členové družstva. 
23) Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva, každý člen má jeden hlas. Jedná-li se o 
společné členy, mají dohromady jeden hlas. 



 

 

24) Požádá-li likvidátor na členské schůzi o slovo, udělí se mu vždy před zahájením hlasování. 
25) Hlasování per rollam je možné. Pokud k němu bude přistoupeno, pak družstvo nebo osoba 
oprávněná ke svolání členské schůze zašle všem členům návrh rozhodnutí, který obsahuje 
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, 
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která se stanoví 15 až 40 dnů; pro začátek jejího běhu je 
rozhodné doručení návrhu členovi, 
c) podklady potřebné pro jeho přijetí. 
Nedoručí-li člen ve lhůtě určené podle písm. b) družstvu souhlas s návrhem usnesení, platí, že 
s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li zákon, aby příslušné rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno 
veřejnou listinou, má vyjádření člena formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu 
rozhodnutí členské schůze, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina při hlasování per rollam se 
počítá z celkového počtu všech členů družstva. Výsledek rozhodování na základě hlasování per 
rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným 
zákonem a stanovami pro svolání členské schůze všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho 
přijetí.  
26) Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne  konání členské 
schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu; v takovém případě uhradí družstvu účelně 
vynaložené náklady spojené s jejím pořízením. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a 
pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona. 
27) Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o 
a) změnu stanov, 
b) zrušení družstva likvidací, 
c) přeměnu družstva, 
d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 
změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 
družstva. 
28) Dovolávání se neplatnosti usnesení členské schůze je možné v souladu se zákonem. 
29) Představenstvo družstva může rozhodnout, pokud svolaná členská schůze nebude schopna se 
usnášet z důvodu nedostatečného počtu zúčastněných členů, že náklady družstva, vynaložené 
v souvislosti se svoláním, organizací a konáním  takové členské schůze, budou hrazeny výhradně těmi 
členy družstva, kteří se schůze nezúčastnili, a to ani prostřednictvím jimi zmocněné jiné osoby.     
      
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K  31 
                                                           Představenstvo družstva 
 
1) Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo je statutárním a výkonným 
orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou 
zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze družstva vyhrazeny jinému orgánu. Za svou 
činnost odpovídá členské schůzi družstva. 
2) Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy, členské schůzi 
pravidelně podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení 
členské schůze, pravidelně jí podává zprávy o své činnosti a o činnosti družstva, předkládá členské 
schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na použití zisku nebo na 
rozdělení zisku mezi členy družstva, pokud takové rozdělení právní předpisy umožní nebo na úhradu 
ztráty. 
3) Představenstvo má 11 členů. 



 

 

4) Představenstvo volí svého předsedu, který je současně předsedou družstva a popřípadě jednoho 
nebo více místopředsedů, kteří jsou současně místopředsedy družstva. 
5) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, při hlasování má každý člen 
představenstva jeden hlas. 
6) O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím 
a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 
7) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením 
nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. 
8) Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 
9) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, 
ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 
10) Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným 
předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství 
vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 
11) Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou 
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 
12) Člen představenstva informuje předem družstvo o okolnostech podle odst. 9), 10), 11) tohoto 
článku. 
13) Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena 
představenstva na některou z okolností podle odst. 9), 10) výslovně upozorněni nebo vznikla-li později 
a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které 
se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li některý ze zakladatelů nebo členská schůze 
nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle odst. 9), 10) 
tohoto článku upozorněn. 
14) Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena představenstva,ledaže z rozhodnutí 
členské schůze plyne něco jiného. 
15) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho 
funkce, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve 
větě první představenstvo schopné plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, 
která na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, 
jinak může soud bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci. Pokud počet členů představenstva 
neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příští členské schůze 
představenstvo. 
16) Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc.  Musí se sejít do 10 dnů od 
doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. 
17) Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem 
představenstva jedná předseda družstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění 
místopředseda nebo jiný člen představenstva na základě pověření představenstva. Představenstvo 
může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné osoby. 
18) Představenstvo se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se 
členy kontrolní komise manžely, příbuznými v linii přímé nebo sourozenci.  
19) Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo 
předseda družstva nebo místopředseda a další člen představenstva. K takovým dvěma podpisům se 
připojuje obchodní firma družstva nebo jeho razítko. 
20) Schůzi představenstva svolává, řídí a program jejího jednání navrhuje předseda družstva nebo 
místopředseda, popřípadě jiný představenstvem pověřený člen představenstva, svolavatel též 
rozhoduje o přizvání dalších účastníků, schůzi představenstva může svolat rovněž nadpoloviční počet 
všech jeho členů. 
 



 

 

 
  
                                                                    Č L Á N E K  32  
                                                                  Předseda družstva 
 
 
1) Předsedovi družstva přísluší: 
a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva družstva, pokud organizací a řízením jednání 
některé ze schůzí nepověří nadpoloviční většina všech členů představenstva jiného člena 
představenstva, 
b) řídit běžnou činnost družstva. 
2) Za výkon funkce odpovídá předseda družstva představenstvu družstva.  
 
 
 
 
                                                                  Č L Á N E K  33 
                                                                  Kontrolní komise 
 
1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může 
požadovat jakékoliv informace a doklady o činnosti družstva. 
2) Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva. 
3) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na použití zisku nebo 
na rozdělení zisku mezi členy, pokud takové rozdělení právní předpisy umožní nebo k úhradě ztráty 
družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.  
4) Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy. 
5) Představenstvo, jiné orgány družstva a prokurista oznámí bez zbytečného odkladu kontrolní komisi 
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky v hospodaření nebo postavení družstva nebo 
jeho členů. 
6) Člen kontrolní komise k tomu pověřený má právo zúčastnit se jednání představenstva a jakéhokoliv 
jiného orgánu družstva zřízeného stanovami. Není-li žádný člen kontrolní komise pověřen,má právo 
zúčastnit se jednání představenstva nebo jiného orgánu družstva zřízeného stanovami její předseda. 
7) O každém jednání představenstva musí představenstvo kontrolní komisi předem informovat. 
8) Kontrolní komise určí v případě potřeby svého člena, který zastupuje družstvo v řízení před soudy a 
jinými orgány proti členovi představenstva. 
9) Kontrolní komise má 3 členy. 
10) Kontrolní komise volí svého předsedu a popřípadě i jednoho nebo více místopředsedů. 
11) Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen kontrolní komise má při 
hlasování jeden hlas. 
12) O průběhu jednání kontrolní komise a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 
předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných osob. 
13) V zápisu se jmenovitě uvedou členové kontrolní komise, kteří hlasovali proti jednotlivým 
usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí 
usnesení. 
14) Každý člen kontrolní komise má právo na vydání kopie zápisu. 
15) Člen kontrolní komise nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných 
osob, ani zprostředkovávat obchody družstva pro jiného. 



 

 

16) Člen kontrolní komise nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným 
předmětem činnosti nebo osoby v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, společenství 
vlastníků jednotek nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 
17) Člen kontrolní komise nesmí být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou 
oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za družstvo. 
18) Člen kontrolní komise informuje předem družstvo o okolnostech podle odst. 15), 16), 17) tohoto 
článku. 
19) Pokud byli zakladatelé při založení družstva nebo členská schůze v okamžiku zvolení člena 
kontrolní komise na některou z okolností podle odst. 15), 16) tohoto článku výslovně upozorněni nebo 
vznikla-li později a člen kontrolní komise na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen kontrolní 
komise činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, vysloví-li některý ze zakladatelů 
nebo členská schůze nesouhlas s takovou činností do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti 
podle odst. 15), 16) tohoto článku upozorněn. 
20) Funkce člena kontrolní komise zaniká také zvolením nového člena kontrolní komise. 
21) V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného členskou schůzí zvolí nejbližší členská 
schůze nového člena kontrolní komise. V případě, že počet členů kontrolní komise neklesl pod 
polovinu, může kontrolní komise jmenovat náhradního člena do příští členské schůze. 
22) Kontrolní komise se volí ze členů družstva tak, aby její členové nebyli mezi sebou nebo se členy 
představenstva manžely, příbuznými v linii přímé nebo sourozenci. 
23) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za 6 měsíců. 
24) Schůzi kontrolní komise svolává a řídí předseda kontrolní komise nebo místopředseda kontrolní 
komise, popřípadě pověřený člen kontrolní komise. 
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K  34 
                                                        Členská schůze samosprávy 
 
1) Samospráva je organizační jednotkou družstva, ve které se mohou organizovat členové  družstva 
zejména za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností. 
2) Členská schůze samosprávy je orgánem družstva, ve kterém členové mohou projednávat záležitosti 
okruhu působnosti samosprávy, mohou se seznamovat  s činností družstva a mohou připravovat 
podněty pro představenstvo družstva v obdobích mezi jednáními členské schůze družstva. 
3) Členská schůze samosprávy volí ze svých členů vedoucího samosprávy a jeho jednoho či dva 
zástupce. Vedoucí samosprávy i jeho zástupci jsou voleni na funkční období pěti let. 
4) Členové družstva se mohou organizovat v třinácti samosprávách, a to podle odst. 3) a odst. 4) 
tohoto článku.  
5) V každé části domu s příslušným číslem popisným má působnost pouze jedna samospráva, jejímž 
členem může být pouze člen družstva, který má právo nájmu družstevního bytu, nacházejícím se 
v části domu s příslušným číslem popisným  nebo   člen družstva, který má v družstvu základní 
členský vklad a další členský vklad bez práva užívání družstevního bytu, ale má v příslušné části domu 
s příslušným číslem popisným byt ve vlastnictví nebo člen družstva, který má v družstvu základní 
členský vklad a další členský vklad bez práva užívání družstevního bytu a nemá v celém domě byt ve 
vlastnictví, ale členství v příslušné samosprávě si zvolil – v takovém případě má možnost zvolit si 
členství pouze v jedné samosprávě.  
6) Členskou schůzi samosprávy svolává vedoucí samosprávy nebo jeho zástupce podle potřeby.  
7) Vedoucí samosprávy nebo jeho zástupce musí svolat členskou schůzi samosprávy, požádá-li o to: 
a) alespoň jedna třetina všech členů samosprávy 
b) představenstvo družstva 



 

 

c) kontrolní komise  
8)  Vyžadují-li to okolnosti, může členskou schůzi samosprávy svolat představenstvo družstva samo 
nebo kontrolní komise sama a nebo člen družstva, pověřený představenstvem.  
7) Členskou schůzi samosprávy řídí její svolavatel. V případě, že členskou schůzi samosprávy svolalo 
představenstvo družstva, řídí ji pověřený člen představenstva, svolala-li ji kontrolní komise, řídí 
členskou schůzi samosprávy pověřený člen kontrolní komise. 
8) O svolání členské schůze samosprávy a o pořadu jednání informuje svolavatel členy samosprávy 
nejméně 7 dnů před jejím konáním písemnou pozvánkou, vloženou do poštovních schránek členů 
samosprávy. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na veřejné vývěsce 
družstva v domě. Pokud jsou členy samosprávy i členové družstva, kteří nemají v domě poštovní 
schránku, musí být tito informováni o konání členské schůze samosprávy na veřejné vývěsce družstva 
v domě nebo jiným způsobem dle dohody s takovým členem družstva.  
10) Členská schůze samosprávy je způsobilá se usnášet, je-li přítomno alespoň 5 členů samosprávy. 
Svá usnesení přijímá členská schůze samosprávy většinou hlasů členů samosprávy, přítomných na 
členské schůzi samosprávy. 
11) Každý člen samosprávy má při hlasování na členské schůzi samosprávy jeden hlas. 
12) Členská schůze samosprávy může přijímat podněty k činnosti družstva, které může předkládat 
prostřednictvím svého vedoucího nebo jeho zástupce k projednání představenstvu družstva. 
Představenstvo družstva projedná takové podněty k činnosti družstva na svém nejbližším jednání od 
jejich předložení a informuje následně, bez zbytečného odkladu, vedoucího samosprávy nebo jeho 
zástupce o výsledku takového projednání. 
13)  Členové samosprávy, zejména vedoucí samosprávy a jeho zástupci jsou nápomocni 
představenstvu družstva při zajišťování činnosti družstva. 
14) Předsedové samospráv, zvolení podle předcházejících platných stanov, se účinností těchto stanov 
stávají vedoucími samospráv a to do konce funkčního období, na které byli zvoleni.  
 
                                           
                                                                 Č L Á N E K  35 
                                                               Výbor samosprávy     
 
 
1) Výbor samosprávy je tvořen vedoucím samosprávy a jeho dvěma zástupci. Pokud je zvolen pouze 
vedoucí samosprávy nebo pokud je zvolen vedoucí samosprávy a pouze jeho jeden zástupce, výbor 
samosprávy nevzniká a jeho funkci plní vedoucí samosprávy. Výbor samosprávy zaniká, pokud nemá 
3 členy. 
2) Výbor samosprávy je prostředníkem mezi samosprávou a představenstvem družstva.  
3) Výbor samosprávy spolupracuje s představenstvem družstva při zajišťování činnosti družstva. 
4) Výbor samosprávy dohlíží na dodržování pořádku v domě a na řádné využívání bytového fondu a 
nebytových prostor, upozorňuje v tomto směru představenstvo družstva na porušování stanov nebo 
příslušných právních předpisů. 
6)  Schůzi výboru samosprávy svolává  vedoucí samosprávy nebo jeho zástupce podle potřeby, schůze 
výboru samosprávy se musí sejít požádá-li o to nadpoloviční většina členů výboru samosprávy, 
představenstvo družstva nebo kontrolní komise. 
7) Schůzi výboru samosprávy řídí vedoucí samosprávy, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, 
pokud je schůze výboru samosprávy svolána představenstvem nebo kontrolní komisí, řídí schůzi 
výboru samosprávy pověřený člen představenstva nebo kontrolní komise. 
8) Svolání schůze výboru samosprávy se provádí stejným způsobem, jako svolání členské schůze 
samosprávy a o pořadu jednání informuje svolavatel členy výboru samosprávy stejným způsobem, 



 

 

jako při svolání členské schůze samosprávy. Schůze výboru samosprávy je usnášeníschopná, pokud se 
jí účastní alespoň 2 členové výboru. 
 9)  K přijetí rozhodnutí nebo stanoviska výboru samosprávy je nutný souhlas dvou jeho členů.  
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K  36 
                                               Společná ustanovení o orgánech družstva 
 
 
1) Do orgánů družstva mohou být zvoleni jen členové družstva starší osmnácti let, kteří mají plnou 
způsobilost k právním úkonům. 
2) Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou navzájem neslučitelné. 
3) Funkční období členů orgánů družstva činí 5 let a končí všem jeho členům stejně. Členové orgánů 
družstva mohou být voleni opětovně.  
4) Člena voleného orgánu družstva může před uplynutím funkčního období kdykoliv odvolat orgán 
družstva, který jej zvolil a na zbytek funkčního období zvolit místo něho jiného člena. Totéž platí o 
současném odvolání všech členů voleného orgánu. 
5) Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to 
orgánu družstva, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednal orgán 
družstva, jehož je členem. Příslušný orgán družstva musí projednat odstoupení na svém nejbližším 
zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do dvou měsíců. 
 
 
 
 
                                          

                                                                Část  VI 

                                                Hospodaření družstva  
 
 
                                                            Č L Á N E K  37 
             Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření, pravidla hospodaření 
 
 
1) Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. 
2) Spolu s řádnou účetní závěrkou navrhne představenstvo i způsob použití zisku nebo rozdělení zisku 
mezi členy, pokud takové rozdělení právní předpisy umožní, popřípadě způsob úhrady ztráty.    
3) O naložení se ziskem rozhoduje členská schůze družstva, a to podle článku 47 těchto stanov.      
4) O způsobu úhrady případných ztrát z hospodaření družstva rozhoduje členská schůze družstva, a to 
podle článku 48 těchto stanov. 
5) Představenstvo družstva zabezpečí vypracování výroční zprávy o hospodaření družstva, která 
představuje přehled obchodní činnosti v uplynulém roce a předpoklady jeho další činnosti, jakož i 
další skutečnosti určené stanovami. Výroční zprávu předkládá představenstvo spolu s  řádnou účetní 
závěrkou k projednání členské schůzi družstva. 
6) Hospodaření  s byty a nebytovými prostorami ve vlastnictví družstva, ke kterým nemají právo 
užívání vyplývající z členství v družstvu členové družstva, je vedeno odděleně od hospodaření s byty 
ve vlastnictví družstva, ke kterým členové družstva na základě členství v družstvu právo užívání mají.  



 

 

8) Družstvo může, na základě rozhodnutí členské schůze, byty a nebytové prostory, nacházející se ve 
vlastnictví družstva, ke kterým nemají právo užívání vyplývající z členství v družstvu členové 
družstva, pronajímat nebo prodat včetně příslušných podílů na společných částech domu a na 
pozemcích. S takto získanými příjmy se naloží podle metodiky uvedené v článku 47 těchto stanov. 
Prostředky z nájemného z bytů a nebytových prostor, ke kterým nemají právo užívání vyplývající z 
členství v družstvu členové družstva, stejně jako prostředky z prodeje takových bytů a nebytových 
prostorů, včetně příslušných podílů na společných částech domu a na pozemcích, nesmějí být použity 
na úhradu nákladů spojených s hospodařením s byty, ke kterým členové družstva na základě členství 
v družstvu právo užívání mají. Výjimkou je zde pouze postup za podmínek odst. 9) čl. 44 těchto 
stanov. Stejně tak prostředky z nájemného z bytů, ke kterým členové družstva na základě členství 
v družstvu právo užívání mají, nesmějí být použity na úhradu nákladů spojených s hospodařením 
s byty a nebytovými prostorami, ke kterým členové družstva právo užívání  na základě členství 
v družstvu nemají. 
 
                                                                  Č L Á N E K  38 
                                                                   Fondy družstva  
 
 
1) Družstvo k zajištění svého hospodaření vytváří příslušné fondy.  Družstvo vytváří zejména: 
a) rezervní fond 
b) fond základních členských vkladů a dalších členských vkladů 
c) fond pro opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci a správu bytů ve vlastnictví družstva, užívaných 
členy družstva na základě jejich členských práv v družstvu a pro hrazení plateb družstva na společné 
části domu, určených společenstvím vlastníků jednotek v domě, vztahujících se k těmto bytům 
d) fond pro opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci a správu bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví družstva, neužívaných členy družstva na základě jejich členských práv v družstvu a pro 
hrazení plateb družstva na společné části domu, určených společenstvím vlastníků jednotek v domě, 
vztahujících se k těmto bytům a nebytovým prostorům 
e) fond – účet pro přijaté zálohy na úhradu služeb vztahujících se k bytům a nebytovým prostorům ve 
vlastnictví družstva  
2) Členská schůze může rozhodnout o zřízení dalších fondů a způsobu hospodaření s nimi. 
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K  39 
                                                                     Běžný účet    
   
 
1) Pokud členská schůze nerozhodne jinak, družstvo soustřeďuje veškeré finanční prostředky družstva 
na běžném bankovním účtu, případně i na spořících bankovních účtech a v pokladně družstva. 
2) Čerpání a převody finančních prostředků z bankovních účtů uvedených v odst. 1) tohoto článku 
schvaluje představenstvo, příkazy k úhradě případně k převodům finančních prostředků z uvedených 
účtů podepisují předseda družstva (v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění první nebo druhý 
místopředseda družstva) a další člen představenstva, pokud představenstvo družstva nerozhodne jinak.   
 
                                                                   Č L Á N E K  40 
                                                                         Pokladna   
   
 



 

 

1) Pro úhradu běžných drobných záležitostí družstva se udržuje pokladna. Stav pokladny v zásadě 
nesmí překročit částku, stanovenou pro příslušné období členskou schůzí, pokud není prokazatelně 
třeba vyšší částky pro platby v následujících 3 dnech. 
2) Pokladnu obhospodařuje představenstvem určená fyzická nebo právnická osoba. 
 
 
 
                                                                    Č L Á N E K  41 
                                                              Rezervní fond družstva 
 
 
  Rezervní fond je tvořen ze zisku družstva. Družstvo doplňuje rezervní fond nejméně 10% ročního 
zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne částky rovnající se polovině upsaného a 
splaceného základního kapitálu družstva. O výši tvorby a čerpání rezervního fondu rozhoduje členská 
schůze družstva na návrh představenstva. Před účinností těchto stanov byl rezervní fond veden pod 
názvem nedělitelný fond.  
 
 
                                                                  Č L Á N E K  42 
                               Fond základních členských vkladů a dalších členských vkladů 
 
 
1) Fond se tvoří z peněžního plnění členů družstva na základní členský vklad a další členský vklad. 
2) Finanční prostředky fondu lze použít k vrácení základního členského vkladu či dalšího členského 
vkladu člena při zániku členství v družstvu. Může být použit rovněž na úhradu modernizace či 
rekonstrukce bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, které nejsou užívány členy družstva na 
základě jejich členských práv v družstvu, případně na jejich opravy.  
 
 
 
                                                                  Č L Á N E K  43 
Fond pro opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci a správu bytů ve vlastnictví družstva, 
užívaných členy družstva na základě jejich členských práv v družstvu a pro hrazení plateb 
družstva na společné části domu, určených společenstvím vlastníků jednotek v domě, 
vztahujících se k těmto bytům 
 
1) Fond se tvoří z pravidelných příspěvků členů družstva - nájemců družstevních bytů, tito členové 
družstva je hradí v rámci nájemného. Nájem jednotlivých členů – nájemců družstevních bytů, bude 
určen představenstvem na základě metodiky, stanovené pro příslušné období členskou schůzí družstva.               
2) Finanční prostředky fondu se používají na financování správy, oprav a údržby těchto bytů a na 
financování dodatečných investic (technického zhodnocení) těchto bytů a na ostatní náklady spojené 
s hospodařením s těmito byty.  
3) Z tohoto fondu jsou odváděny příslušné platby na účet společenství vlastníků jednotek v domě, 
určené společenstvím vlastníků jednotek v domě, vztahující se k vlastnictví těchto bytů, které jsou 
následně užity společenstvím vlastníků jednotek na správu domu a na opravy, údržbu, rekonstrukci a 
modernizaci společných částí domu a pozemku a nebytových prostorů, popřípadě domu jako celku.  
4) Z tohoto fondu mohou být hrazeny ztráty družstva, vzniklé v důsledku hospodaření s byty 
užívanými členy družstva – nájemci družstevních bytů. 
 



 

 

 
 
                                                                 Č L Á N E K 44 
Fond pro opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci a správu bytů a nebytových prostor ve 
vlastnictví družstva, neužívaných členy družstva na základě jejich členských práv v družstvu a 
pro hrazení plateb družstva na společné části domu, určených společenstvím vlastníků jednotek 
v domě, vztahujících se k těmto bytům a nebytovým prostorům 
 
 
1) Fond se tvoří z nájemného z těchto bytů a nebytových prostorů a z prodeje těchto bytů a nebytových 
prostorů, dále z prodeje bytů, ke kterým zaniklo právo užívání členům družstva a z dalších příjmů 
družstva mimo nájemného z bytů, užívaných členy družstva na základě jejich členských práv 
v družstvu. Nájem bytů a nebytových prostor, neužívaných členy družstva, bude určen 
představenstvem na základě metodiky, stanovené pro příslušné období, v souladu s obecně platnými 
předpisy, členskou schůzí družstva. 
2) Do tohoto fondu jsou převedeny rovněž finanční prostředky, určené k zabezpečení převodů bytů 
užívaných členy družstva z vlastnictví družstva do vlastnictví těchto členů družstva.                                            
3) Finanční prostředky fondu se používají na financování správy, oprav a údržby bytů a nebytových 
prostor ve vlastnictví družstva, neužívaných členy družstva na základě jejich členských práv 
v družstvu a na financování dodatečných investic (technického zhodnocení) těchto bytů a nebytových 
prostorů a na ostatní náklady spojené s hospodařením s těmito byty a nebytovými prostorami. 
4) Z tohoto fondu jsou odváděny příslušné platby na účet společenství vlastníků jednotek v domě, 
určené společenstvím vlastníků jednotek v domě, vztahující se k vlastnictví bytů a nebytových 
prostorů neužívaných členy družstva na základě jejich členských práv v družstvu, které jsou následně 
užity společenstvím vlastníků jednotek na správu domu a na opravy, údržbu, rekonstrukci a 
modernizaci společných částí domu a pozemku a nebytových prostorů, popřípadě domu jako celku.  
6) Z tohoto fondu může být hrazen vypořádací podíl bývalým členům družstva, kterým zaniklo jejich 
členství nebo jejich dědicům. 
7) Z tohoto fondu mohou být hrazeny náklady spojené s převodem bytů užívaných členy družstva 
z vlastnictví družstva do vlastnictví těchto členů družstva. 
8) Z tohoto fondu mohou být hrazeny i další náklady družstva, které nesouvisejí s hospodařením 
s byty, užívanými členy družstva.  
9) Z tohoto fondu nesmí být hrazeny náklady související s hospodařením s byty, užívanými členy 
družstva na základě členských práv v družstvu. Náklady související s hospodařením s byty užívanými 
členy družstva mohou být hrazeny z tohoto fondu jen v naléhavých případech, při přechodném 
nedostatku finančních prostředků k zajištění nutných plateb družstva ve fondu uvedeném v čl. 43 
těchto stanov a bez zbytečných odkladů musí být zajištěno převedení takto vynaložených finančních 
prostředků v následujícím období zpět z fondu uvedeného v čl. 43 těchto stanov do fondu tohoto. 
Stejný postup je možno uplatnit i při přechodném nedostatku finančních prostředků ve fondu 
uvedeném v článku 45 těchto stanov. 
10) Z tohoto fondu mohou být hrazeny ztráty družstva, vzniklé v důsledku hospodaření s byty a 
nebytovými prostorami neužívanými členy družstva na základě jejich členských práv v družstvu. 
 
 
 
                                                                   Č L Á N E K  45 
 Fond - účet pro přijaté zálohy na úhradu služeb vztahujících se k bytům a nebytovým 
prostorům ve vlastnictví družstva 
 



 

 

 1) Fond soustřeďuje zálohy od všech nájemců (členů i nečlenů družstva) bytů a nebytových prostorů 
ve vlastnictví družstva, na úhradu služeb a plnění spojených s užíváním těchto bytů a nebytových 
prostorů.  
2) Výše záloh pro jednotlivé nájemce určí představenstvo družstva na základě metodiky, stanovené pro 
příslušné období členskou schůzí družstva, v souladu s obecně závaznými předpisy a s ohledem na 
zálohy stanovené společenstvím vlastníků jednotek v domě.  
3) Z tohoto fondu jsou bez zbytečných odkladů odváděny příslušné platby na účet společenství 
vlastníků jednotek v domě, vztahující se k vlastnictví těchto bytů a nebytových prostorů. 
 
                                              
                                                                  Č L Á N E K 46 
 
  Na společenství vlastníků jednotek v domě byly převedeny dnem jeho vzniku závazky družstva, 
týkající se správy, oprav, údržby, modernizace a rekonstrukce společných částí domu a pozemku. 
 
 
                                                                  Č L Á N E K 47  
                                                        Způsob použití zisku družstva 
 
Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu 
rozvoji bytového družstva. O způsobu použití  zisku družstva rozhoduje členská schůze následovně: 
a) Zisk, případně jeho část, může být rozdělen mezi členy družstva podle klíče, uvedeného pod písm. 
ch), čl. 20 těchto stanov, pokud rozdělení zisku mezi členy družstva umožní právní předpisy. 
b) Zisk, případně jeho část, může být převeden do dalších let a k jeho rozdělení členům družstva 
způsobem uvedeným pod písm. a) tohoto článku stanov může dojít společně se ziskem dalších let, 
pokud rozdělení zisku mezi členy družstva umožní právní předpisy. 
c) Zisk, případně jeho část, může být na základě rozhodnutí členské schůze, za účelem uspokojování 
bytových potřeb členů, převeden na účet společenství vlastníků jednotek v domě, jehož je družstvo 
členem, pro účely správy, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace společných částí domu a 
pozemku, popřípadě domu jako celku. Tímto způsobem nemůže být použita ta část zisku, která připadá 
těm členům družstva, kteří v domě nevlastní žádný byt ani neužívají jako členové družstva žádný 
družstevní byt v domě na základě členských práv v družstvu a mají v družstvu další členský vklad 
stanovený podle písm. d), odst. 3), čl. 22 těchto stanov. Takovým členům družstva musí být v takovém 
případě příslušná část zisku vyplacena, přičemž výše takto vyplacené části zisku bude stanovena 
poměrným způsobem k velikosti jejich dalšího členského vkladu, stanoveného podle písm. d), odst. 3), 
čl. 22 těchto stanov vůči velikosti dalších členských vkladů ostatních členů družstva, stanovených 
podle písm. d), odst. 3), čl. 22 těchto stanov. Veškerá ustanovení tohoto písmene c), tohoto článku 
stanov je možné použít pouze pokud tak umožní právní předpisy.  
d) Při vyplacení zisku, případně jeho části členovi družstva, může dojít na základě rozhodnutí 
představenstva k započítání pohledávek družstva vůči konkrétnímu členu družstva. 
e) Zisk, případně jeho část, může být použit na doplnění rezervního fondu družstva v souladu s čl. 41 
těchto stanov. 
f) Zisk, případně jeho část, může být použit na rekonstrukce, modernizace, opravy, údržbu a správu 
bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva a na zajištění činnosti orgánů družstva. 
g) Zisk, případně jeho část, může být použit i jiným způsobem, než je uvedeno pod písmeny a) až f) 
tohoto článku stanov, pokud jeho použití povede k uspokojování bytových potřeb členů nebo k 
dalšímu rozvoji družstva. 
 
 



 

 

 
                                                                   Č L Á N E K  48 
                                               Způsob úhrady případné ztráty družstva 
 
O způsobu úhrady případné ztráty družstva rozhoduje členská schůze následovně: 
1) Ztráta, případně její část, může být hrazena z fondů družstva, včetně rezervního fondu družstva, 
v souladu s ustanoveními o fondech družstva dle těchto stanov. 
2) Členská schůze může rozhodnout, že členové družstva mají uhrazovací povinnost na krytí ztráty 
družstva, případně její části; uhrazovací povinnost se v takovém případě určí pro všechny členy ve 
stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu.  
 
 
                                                          

                                                                  Část  VII 

                                                            Zánik družstva 
 
 
                                                                Č L Á N E K  49 
                                                        Způsoby zrušení družstva 
 
 
1) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 
2) Družstvo se ruší: 
a) usnesením členské schůze družstva, v souladu se zákonem stanoveným způsobem, 
b) jiným, zákonem stanoveným způsobem. 
3) Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. 
Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li právo všech členů uspokojit zcela, 
uspokojí se poměrně. Jestliže po uspokojení práv všech členů na podíl na likvidačním zůstatku 
zůstanou nerozděleny nějaké prostředky, rozdělí se mezi členy družstva podle stejného klíče, jako je 
způsob rozdělení zisku, uvedený pod písmenem ch), čl. 20 stanov. 
 
 
 

                                                              Část  VIII  

                                                 Závěrečná ustanovení               
 
 
                                                            Č L Á N E K   50 
                                                                 Doručování     
 
 
1) Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, jako 
například vložením do poštovní schránky, a to na adresu bytu v domě, užívaného příslušným členem 
družstva na základě jeho členských práv v družstvu nebo na adresu bytu, který je v domě ve vlastnictví 
příslušného člena družstva nebo na adresu kterou člen sdělil družstvu pro účely doručování jako 
poslední. Pokud člen družstva neužívá v domě žádný byt na základě nájemní smlouvy a nemá v domě 
žádný byt ve vlastnictví, je povinen družstvu adresu pro doručování sdělit – pokud tak neučiní, přebírá 



 

 

veškeré důsledky plynoucí z nemožnosti písemnost mu doručit, družstvo není povinno takovou adresu 
zjišťovat.  
2) Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech 
určených těmito stanovami nebo zákonem. 
3) Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile je vrácen družstvu 
z  adresy člena uvedené v odst. 1) tohoto článku jako nedoručený. 
4) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: 
a) při doručování písemnosti funkcionářem nebo představenstvem pověřenou osobou, jakmile člen její 
převzetí písemně potvrdil, 
b) při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí, účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou a člen svým jednáním 
doručení zmařil, nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl. 
 
 
 
                                                                  Č L Á N E K   51 
                                                                     Počítání času 
  
1) Lhůta  určená  podle  dní  počíná  dnem,  který  následuje po události, jež je rozhodující pro její 
počátek. 
2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo 
číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta počíná. Ne-ní li takový den v posledním  
měsíci, připadne konec lhůty na poslední den měsíce. 
3) Byla-li lhůta prodloužena, má se v pochybnostech za to, že nová lhůta počíná dnem, který následuje 
po uplynutí lhůty původní. 
4) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, který není pracovním dnem, je 
posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. 
5) Lhůta pro podání je zachována, jestliže písemnost byla v poslední den lhůty doručena určenému 
adresátu nebo jestliže byla podána na poštu. 
6) Představenstvo družstva může ze závažných důvodů prominout zmeškání lhůty,  požádá-li o to člen 
družstva  do patnácti dnů ode dne, kdy pominula příčina zmeškání a učiní-li v téže lhůtě zmeškaný 
úkol. Zmeškání lhůty nelze prominout, jestliže ode dne, kdy měl být úkon učiněn, uplynul jeden rok.  
 
 
 
                                                                 Č L Á N E K   52 
                       Výkon správy bytů a nebytových prostorů a zajištění některých úkonů 
 
1) Představenstvo družstva může svěřit výkon správy bytů a nebytových prostorů fyzické nebo 
právnické osobě, zabývající se profesionálně správou majetku. 
2) Představenstvo družstva může vykonávání některých úkonů družstva, zejména například vedení 
účetnictví nebo úkonů spojených s vymáháním dluhů, svěřit fyzické nebo právnické osobě, zabývající 
se profesionálně touto činností.    
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                    Č L Á N E K   53 
 
      Právní poměry v družstvu a právní poměry spojené s činností družstva, neřešené těmito stanovami, 
jako i další záležitosti neřešené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy, 
zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, případně právními předpisy je 
nahrazujícími.   
 
 
 
                                                                    Č L Á N E K 54 
 
1) Tyto stanovy družstva nahrazují dosavadní stanovy družstva v plném rozsahu. 
2)  Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva dne ………………….. a nabývají účinnosti 

dnem schválení.   

 


