Zm na stanov Stavebního bytového družstva Sušice
Úpravy stanov SBD Sušice reagují na novely ZOK v r. 2020, které nabývají
innosti 1.7.2020 (novela . 163/2020 Sb.) a 1.1.2021 (novela . 33/2020 Sb.).
Zohled ujeme zárove vývoj výkladu jednotlivých ustanovení zákona v judikatu e a praxi
od r. 2014. Do zm ny stanov jsou zapracovány jak zm ny, které je SBD Sušice povinno
do 1.1. 2022 promítnout, tak nepovinná ujednání nebo ujednání, které je vhodné
izp sobit praxi a požadavk m SBD Sušice. Zm na stanov také opravuje zjišt né
gramatické chyby a reaguje na zm nu terminologie n kterých ustanovení.
Veškeré zm ny jsou se stejnou ú inností od 1.9.2021. Pozn.: nový text je uveden
takto, text je vypoušt n takto. V p ípad , kdy by nebylo p ehledné, je uveden i
ponechávaný, nem ný text.
Stanovy byly schváleny shromážd ním delegát
28. ervna 2021

dne 27. listopadu 2013, zm na

l. 1 vkládá se up esn ní zákona: … zákon . 90/2012 Sb. (dále jen „zákon“)…
l. 2 odst. 1) vypouští se se up esn ní zákona: … zákonem . 90/2012 Sb. (dále jen
zákon)
l. 2 vkládá se nový odstavec 3) lenové družstva neru í za závazky družstva.
l. 2 vkládá se nový odstavec 4) Družstvo je obchodní korporací.
l. 3 odst. 2) písm. b) vkládají se podbody:
ba) vedení ú etnictví, vedení da ové evidence
bb) výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona
l. 3 vkládá se nový odst. 3) Družstevním bytem nebo družstevním nebytovým
prostorem se rozumí byt nebo nebytový prostor, který je v budov ve vlastnictví nebo
spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu lenovi bytového družstvo,
který se sám nebo jeho právní p edch dce na jeho po ízení podílel lenským vkladem.
l. 3 p vodní odst 3) se p ísluje na 4).
l. 5 odst. 1) se 300 K m ní na 400 K a vypouští se a vstupního vkladu ve výši 2 000
.
l. 5 odst. 3) se vypouští vstupní vklad a se p esouvá p ed slovo základní
l. 6 odst. 2) se dopl uje na záv r v ty … je vylou eno, s výjimkou spole ného jm ní
manžel
l. 6 odst. 3) v ta se rozši uje: Zastavení družstevního podílu a z ízení jiného v cného
práva k družstevnímu podílu je vylou eno.
l. 7 odst. 5) písm. b) se upravuje: marným uplynutím lh ty pro jeho vypo ádání
spole ného jm ní manžel podle ob anského zákoníku
l. 7 odst. 5) písm. c – f) se ruší
l. 10 upravuje se záv r v ty: … nebo bývalých manžel nebo, rozhodnutím soudu nebo
v d sledku zániku manželství rozvodem nebo smrtí jednoho z manžel .
l. 12 písm. b) … pokud je svéprávný spl uje podmínky dané t mito stanovami a
zákonem;

l. 12 písm. h) … v etn splátek úv ru, který družstvo p ijalo za ú elem po ízení domu,
pozemku nebo družstevního bytu, úhrady náklad na opravy, modernizace a rekonstrukce
dom domu, ve kterých se nacházejí, a družstevní byt nachází, a v etn p ísp vk na
tvorbu dlouhodobého finan ního zdroje na opravy a investice do chto družstevních byt
(družstevních nebytových prostor); tohoto domu;
l. 13 písm. d) uhradit družstvu úrok z prodlení za prodlení delší než 5 dn ode dne
splatnosti
l. 13 písm. m) zní: Pokud není zajiš ováno úklidovou firmou, dle rozpisu samosprávy,
spole enství vlastník , p ípadn dle prohlášení vlastníka provád t nebo si zajistit úklid
spole ných prostor v dom .
l. 14 odst. 1) vypouští se: , vstupním vkladem podle l. 5
l. 14 odst. 4) zní: V p ípad zrušení lenství p ed p id lením bytu se základní a vstupní
lenský vklad odstupujícímu lenu vrací.
l. 17) s názvem
evod družstevního podílu a l. 18) s názvem
evod ásti
družstevního podílu se ruší (nov bude v lánku 20) a lánku 21). (Text bude uveden
celý na nové pozici níže)
l. 19 nov jako l. 17)
l. 19 nov jako l. 17) odst. 1) písm. g), h), i) se ruší
l. 19 nov jako l. 17) odst. 1) písm. j), nov jako písm. g)
l. 19 nov jako l. 17) odst. 1) písm. k) se ruší,
l. 19 nov jako l. 17) odst. 1) vkládá se písm. h) okamžikem, kdy nastávají ú inky
prohlášení konkurzu na majetek lena družstva;
l. 19 nov jako l. 17) odst. 1) vkládá se písm. i) okamžikem, kdy nastávají ú inky
schválení oddlužení zpen žením majetkové podstaty nebo pln ním splátkového kalendá e
se zpen žením majetkové podstaty lena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení
insolven ní soud uložil lenu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí,
insolven nímu správci ke zpen žení, anebo okamžikem, kdy o zpen žení družstevního
podílu požádal zajišt ný v itel; nebo
l. 19 nov jako l. 17) odst. 1) vkládá se písm. j) doru ením vyrozum ní o neúsp šné
opakované dražb v ízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní
podíl p evoditelný, pravomocným na ízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního
podílu, nebo právní mocí exeku ního p íkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí
lh ty uvedené ve výzv ke spln ní vymáhané povinnosti podle jiného právního p edpisu,
byl-li v této lh
podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým byl
návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut.
l. 19 nov jako l. 17) odst. 2) písm. a) zrušen konkurz na majetek lena; to neplatí,
jestliže byl konkurz zrušen po z jiných d vodu než pro spln ní rozvrhového usnesení
nebo proto, že jeho majetek dlužníka je byl zcela neposta ující;
l. 19 nov jako l. 17) odst. 2) písm. b) pravomocn zastavenskon en výkon rozhodnutí
nebo exekucezanikly ú inky exeku ního p íkazu k postižení družstevního podílu, ledaže
byla vymáhaná povinnost alespo z ásti spln na z prost edk získaných postižením
družstevního podílu.
lenství podle odst. a) a b) se obnoví dnem, kdy je družstvu doru en projev v le lena
lenství obnovit, pokud se tak stane do 4 m síc ode dne právní moci p íslušného
rozhodnutí, jinak toto právo zaniká. Vyplatilo-li družstvo vypo ádací podíl, len ho
nahradí družstvu spolu s projevem v le lenství obnovit, jinak se mu lenství v družstvu
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neobnoví.
l. 20 nov jako l. 18) dopl uje se název lánku: Dohoda
l. 21 nov jako l. 19)
l. 21 nov jako l. 19) odst. 3) upravuje se v prvním souv tí: … , jinak se k právuprávo
lena družstva vystoupit z družstva z d vodu nesouhlasu se zm nou stanov zaniká.
l. 20) s názvem evod družstevního podílu
l. 20) odst, 1) len m že p evést sv j družstevní podíl na osobu, která spl uje podmínky
vzniku lenství dle zákona a l. 4 t chto stanov.
l. 20) odst, 2) Právní ú inky p evodu družstevního podílu nastávají v i družstvu dnem
doru ení ú inné smlouvy o p evodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva ur í
inky pozd ji. Tytéž ú inky jako doru ení smlouvy má doru ení prohlášení p evodce a
nabyvatele o uzav ení takovéto smlouvy. Podpisy nabyvatele i p evodce na listin , kterou
se družstvu prokazuje p evod družstevního podílu, musí být ú edn ov eny.
l. 20) odst, 3) evodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu
(družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzav ení nájemní smlouvy k
družstevnímu bytu (družstevnímu nebytového prostoru) dochází k p evodu nájmu nebo
práva na uzav ení nájemní smlouvy, v etn všech práv a povinností s tím spojených, a to
etn všech dluh p evodce v i družstvu a dluh bytového družstva v i p evodci,
které souvisejí s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), anebo s
právem na uzav ení nájemní smlouvy.
l. 20) odst, 4) evodce družstevního podílu ru í za dluhy, které jsou s družstevním
podílem spojeny.
l. 21) s názvem evod ásti družstevního podílu
len m že p evést ást svého družstevního podílu na jiného lena jen po jeho rozd lení
i držení podmínek uvedených v l. 11.
l. 22 odst. 1) Na d dice družstevního podílu p echází dnem smrti z stavitele nájem
družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo právo na uzav ení smlouvy o
nájmu, v etn práv a povinností s tím spojených.
l. 22 odst. 3) D dic družstevního podílu, který nechce být lenem družstva, je oprávn n
svou ú ast v družstvu vypov t, a to bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji však 1 m síc
ode dne, kdy mu bylo nabytí d dictví potvrzeno, jinak toto právo zaniká. [Výpov musí
být písemná a podpis d dice musí být ú edn ov en. K výpov di musí být p ipojena
listina, z níž vyplývá, že nabytí d dictví je pravomocné.] Výpov dní doba iní 3 m síce
ode dne jejího doru ení družstvu a po dobu jejího b hu není d dic oprávn n podílet se na
innosti družstva. Podá-li d dic výpov , platí, že se lenem družstva nestal.
l. 23 odst. 1) v ta rozd lena – dopln no íslování písmeny: …pokud:
l. 23 odst. 1) písm a) závažným zp sobem nebo opakovan porušuje svoje lenské
povinnosti nebo;
l. 23 odst. 1) písm b) p estal spl ovat podmínky pro vznik lenství, nebo;
l. 23 odst. 1) písm c) zavrženíhodným zp sobem zasáhl do práv nebo oprávn ných
zájm družstva nebo jeho len , nebo;
l. 23 odst. 1) písm d) po dobu alespo jednoho roku neoznámil zm nu své adresy
evidované v seznamu len a jeho pobyt se stal pro družstvo neznámým, nebo zneužil
seznam len nebo byl-li pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti
družstvu nebo jeho lenovi, nebo pokud;
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l. 23 odst. 1) písm e) byl pravomocn odsouzen pro úmyslný trestný in spáchaný proti
družstvu nebo jeho lenovi; nebo
l. 23 odst. 1) písm f) nesplnil vkladovou povinnost k dalšímu lenskému vkladu, ke
které se zavázal.
l. 23 odst. 2) vypouští se nebo
l. 23 odst. 2) písm a) poruší jako nájemce hrub svou povinnost vyplývající z nájmu;
l. 23 odst. 2) písm b) vypouští se nebo
l. 23 odst. 4) upravuje se lena družstva na lena. Na záv r odst se dopl uje v ta: Ve
výstraze se uvede d vod jejího ud lení, upozorn ní na možnost vylou ení a výzva
lenovi, aby s porušováním lenských povinností p estal a vzniklé následky odstranil, k
emuž se poskytne p im ená lh ta, nejmén však 30 dn .
l. 23 odst. 5) text se upravuje: O vylou ení rozhoduje p edstavenstvo. Rozhodnutí o
vylou ení se vyhotoví písemn . Proti rozhodnutí p edstavenstva o vylou ení m že len
podat od vodn né námitky ke shromážd ní delegát ve lh t iceti dn ode dne doru ení
oznámení o vylou ení, k námitkám podaným v rozporu s tím se nep ihlíží. rozhodnutí,
jinak toto právo zaniká.
l. 23 odst. 7) vkládá se: … rozhodnutí shromážd ní delegát o zamítnutí námitek a
potvrzení rozhodnutí …
l. 23 odst. 9) ve tvrté v se upravuje … kdy mu bylo této osob rozhodnutí …
l. 23 odst. 9) v šesté v se vkládá i: … o vylou ení i v p ípadech …
l. 25 odst. 1) písm. a) vypouští se: plus vstupnímu vkladu
l. 25 odst. 1) písm. c) písm. ca) základnímu lenskému vkladu, jestliže základní lenský
vklad nebyl zdrojem financovánípoužit na po ízení družstevního bytu (družstevního
nebytového prostoru) ze zákona povinn bezúplatn p evedeného podle jiného právního
edpisu, a dalšímu lenskému vkladu podle l. 16 (dodate nému), ani na jeho technické
zhodnocení nebo na po ízení pozemku p íslušejícího k tomuto bytu (nebytovému
prostoru);
l. 25 odst. 1) písm. c) písm. cb) nule, pokud vznikl nulový rozsah spln né vkladové
povinnosti tohoto lena v družstvu, protože základní lenský vklad i další lenský vklad
podle l. 15 (po izovací) ze zákona povinn bezúplatným p evodem družstevního bytu
(družstevního nebytového prostoru) podle jiného právního edpisu2 p edpisu zanikly,
protože byly zdrojem financovánípoužity na po ízení tohoto bytu (družstevního
nebytového prostoru), a len nem l v družstvu další lenský vklad podle l. 16
(dodate ný),na jeho technické zhodnocení nebo na po ízení pozemku p íslušejícího k
tomuto bytu (nebytovému prostoru);
l. 25 odst. 1) písm. c) písm. cc) základnímu lenskému vkladu a dalšímu lenskému
vkladu, jestliže nebyl nebyly nabyvateli zapo ítán zapo ítány na úhradu kupní ceny p i
úplatném p evodu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo
íslušejícího pozemku
l. 25 odst. 1) písm. c) písm. cf) se vypouští
Vkládá se l. 25 odst. 2) družstva Bývalý len družstva ani jeho právní nástupci nemají v
ípad zániku lenství krom nároku na výplatu vypo ádacího podílu nárok na jakýkoli
jiný podíl na majetku družstva.
l. 27 odst. 4) edstavenstvo Družstvo je povinno umožnit nahlédnout do p íslušné ásti
seznamu každému, jestliže osv í právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží
písemný souhlas lena, kterého se zápis týká, podpis lenapísemný souhlas musí být
edn ov enpodepsán s ú edním ov ením.
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l. 27 odst. 5) druhá v ta se dopl uje: , pokud povinnost poskytnout údaje nevyplývá pro
družstvo ze zákona.
l. 27 odst. 6) vypouští se záv r t etí v ty: upravujícím podnikání na kapitálovém trhu pro
poskytování údaj osobou vedoucí evidenci investi ních nástroj nebo jinými právními
edpisy
l. 31 odst. 1) se ruší
l. 31 odst. 2) ruší se íslování odstavce. Text se m ní takto: Nesplatí-li len ve lh
stanovené lh
ve smlouv o dalším lenském vkladu další lenský vklad podle odst.
1, l. 15., nebo odmítne-li písemn uzav ení smlouvy podle l. 30, právo na uzav ení
smlouvy zaniká.
l. 32 text v poslední závorce se m ní takto: (družstevního nebytovénebytového prostoru)
l. 33 odst. 1) vypouští se (družstevní nebytový prostor)
Vkládá se l. 33 odst. 2) i p evodu nebo p echodu družstevního podílu (nap . nabytím
i d ní nebo nuceném prodeji na základ zákona) p echází nájem družstevního bytu na
právního nástupce se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Nájemní smlouva mezi
družstvem a novým nájemcem v tomto p ípad nezakládá nájemní vztah, ale deklaruje
jeho existenci a pokra ování a obsahuje aktualizované osobní údaje. Družstvo p i p evodu
nebo p echodu družstevního podílu byt novému nájemci neodevzdává, neodpovídá za
stav, v n mž ho zanechal právní p edch dce, ani za jeho obyvatelnost nebo zp sobilost k
nast hování.
vodní odst. 2 se p ísluje na 3) vypouští se (nebytového prostoru)
lánek 34 odst. 1) se upravuje: Se lenem – nájemcem Nájemce je oprávn n a povinen
ádn užívat a udržovat družstevní byt v etn spole ných prostor a za ízení domu a
chránit majetek družstva p ed ohrožením, poškozením, zni ením nebo ztrátou, dodržovat
domovní ád, p edpisy o požární ochran a jiná pravidla stanovená pro užívání a údržbu
družstevního bytu a s manželi – spole nými nájemci domu družstvem nebo spole enstvím
vlastník jednotek, jestliže v dom vzniklo.
lánek 34 vkládá se odst. 2) S nájemcem bytu mohou na základ jejichjeho práva v byt
bydlet jejichjeho p íbuzní v ad p ímé, sourozenci, ze a snacha, jakož i osoby, které žijí
s nájemci nájemcem ve spole né domácnosti. Po et t chto osob a jeho zm nu je povinen
len – nájemce neprodlen oznámit družstvu. Pokud len-nájemce nesplní tuto povinnost,
považuje se to za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu.
lánek 34 p vodní odst. 2) se p ísluje 3) a zní: Krom práva užívat byt má len –
nájemce družstevního bytu a Nájemce a na základ jeho práva i osoby, které s ním bydlí,
mají právo užívat spole né prostory a za ízení domu, jakož i požívat pln ní, jejichž
poskytování je spojeno s užíváním bytu.
lánek 34 p vodní odst. 3) se p ísluje 4) a zní: lenové-nájemci jsou povinniNájemce
je povinen p i výkonu svých práv dbát, aby v dom bylo vytvo eno prost edí zajiš ující
ostatním nájemc muživatel m byt a nebytových prostor výkon jejich práv.
lánek 34 p vodní odst. 4) se p ísluje 5) a zní: Pokud ví len-nájemce p edem o své
nep ítomnosti, která má být delší než dva m síce, i o tom, že byt nebo nebytový prostor
bude po tuto dobu obtížn dostupný, oznámí to v as družstvu. Sou asn ozna í osobu,
která po dobu jeho nep ítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu nebo nebytového
prostoru v p ípad , kdy toho bude nezbytn zapot ebí, nemá-li len-nájemce takovou
osobu po ruce, je takovou osobou družstvo.. Pokud nesplní len-nájemce tuto povinnost,
považuje se to za hrubé porušení lenských povinností lena-nájemce.
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lánek 34 p vodní odst. 5) se p ísluje 6)
V lánku 34 se vkládá nový odst. 7) Nájemce má právo chovat v byt zví e, nep sobí-li
jeho chov družstvu nebo ostatním nájemc m obtíže nep im ené pom m v dom .
Pokud vyvolá chov zví ete pot ebu zvýšených náklad na úklid a údržbu spole ných
prostor domu, nahradí nájemce tyto náklady družstvu.
V lánku 34 se vkládá nový odst. 8) Družstvo je povinno zajistit lenu – nájemci
družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
l. 35 vkládá se název Opravy, údržba a stavební úpravy družstevního bytu a domu
vodní odst.1) byl p esunut do l. 34 odst.8
vodní odst. 2) má nov . 1) a text: Veškeré opravy v byt související s jeho užíváním,
etn vým n za izovacích p edm
a náklady spojené s b žnou údržbou bytu hradí
len-nájemce (spole ní nájemci),, není-li dále stanoveno jinak. len-nájemcePovinnost
nájemce k provád ní oprav bytu, v etn jeho vybavení, k vým
jednotlivých
za izovacích p edm
a jejich sou ástí není finan
limitována; vymezení pojm b žná
údržba a drobné opravy související s užíváním bytu stanovaných na ízením vlády .
308/2015 Sb. v platném zn ní, ani pozd jším právním p edpisem, se neuplatní.
l. 35 odst. 2) Nájemce nehradí opravy a vým ny elektrických, vodoinstala ních,
kanaliza ních, plynových a topných rozvod (v etn topných t les), rozvod spole né
televizní antény, opravy a vým ny domácích telefon a rozvod k nim, opravy, vým ny a
ov ování bytových m
vody a tepla, vn jší nát ry oken v byt a jejich vým ny nebo
vým ny jejich ástí, opravy vstupních dve í do bytu, opravy balkon , lodžií a teras v etn
dve í do t chto prostor, pokud se s družstvem nedohodne jinak. Pokud je v budov již
vypracováno prohlášení vlastníka ídí se opravy a úhrady za tyto opravy pln prohlášením
vlastníka.
l. 35 odst. 3) O opravách, údržb , rekonstrukci a modernizaci družstevního bytu nebo
domu rozhoduje družstvo podle pravidel uvedených v t chto stanovách [a
vnitrodružstevních p edpisech]. O opravách, údržb , rekonstrukci a modernizaci domu
etn spole ných ástí domu užívaných nájemcem v domech rozd lených na jednotky
rozhodují vlastníci jednotek nebo p íslušný orgán spole enství vlastník .] Nájemce je
povinen tyto opravy, údržbu, rekonstrukce a modernizace strp t a v p ípad pot eby
umožnit p ístup do bytu, i když o t chto pracech sám nerozhodoval nebo s nimi
nevyslovil souhlas. Družstvo je povinno dbát o to, aby p i provád ní oprav, údržby,
rekonstrukcí a modernizací v bytech, pokud možno nedošlo ke snížení hodnoty bydlení a
bylo co možná nejmén porušeno pohodlí nájemce.
l. 35 p vodní odst. 3) má . 4) a text: Výbor samosprávy m že z technických nebo
estetických d vod stanovitnavrhnout
edstavenstvu odchylná pravidla, upravující
zp sob provedení n kterých drobných oprav nebo b žné údržby bytu. a p edstavenstvo o
nich rozhodne.
l. 36 odst. 1) se upravuje: Nájemce je povinen písemn oznámit bez zbyte ného odkladu
družstvu pot ebu t ch oprav v byt , které má nést družstvo, a umožnit jejich provedení,
jinak odpovídá za škodu, která nespln ním této povinnosti vznikla. Nájemce u iní podle
svých možností opat ení, aby poškozením nebo vadou, kterou je t eba bez prodlení
odstranit, nevznikla další škoda. Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady,
které brání ádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon práva lena – nájemce
družstevního bytu ohrožen, má lennájemce právo po p edchozím upozorn ní družstva
závady odstranit v nezbytné mí e a požadovat od n j náhradu ú eln vynaložených
náklad , pokud úhrada na n j nep echází dle pravidel tvorby a erpání finan ních
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prost edk v budov .. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbyte ného odkladu.
Právo zanikne, nebylo-li uplatn no do šesti m síc od odstran ní závad.
l. 36 odst. 2) se upravuje: Nepostará-li se len - nájemce družstevního bytu o v asné
provedení oprav a b žnou údržbu bytu, má družstvo právo u init tak po p edchozím
upozorn ní lenanájemce na jeho náklad samo a požadovat od n j náhradu.
l. 36 odst. 3) se upravuje: lenNájemce je povinen po p edchozí písemné výzv umožnit
družstvu, spole enství vlastník v dom nebo jímosob pov ené osob družstvem, aby k
zajišt ní ádné údržby bytu nebo vyžadují-li to nezbytn úpravy, provoz a opravy
ostatních byt nebo domu jako celku, byla provedena kontrola stavu bytu nebo provedena
instalace a údržba za ízení pro m ení a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i
odpo et nam ených hodnot. Stejn je povinen umožnit p ístup k provedení udržovacích
prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných ímo družstvem nebo spole enstvím vlastník
v dom a také umožnit p ístup k dalším technickým za ízením, pokud jsou sou ástí bytu a
pat í družstvu. P edchozí výzva se nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škod nebo hrozí-li
nebezpe í z prodlení.
l. 36 odst. 4) se ruší.
l. 36 odst. 5) se upravuje a p esouvá do l. 37 odst.2)
l. 37 odst. 1) Nájemce odevzdá byt družstvu v den, kdy nájem kon í. Byt je odevzdán,
obdrží-li družstvo klí e a jinak mu nic nebrání v p ístupu do bytu a v jeho užívání. lennájemce
l. 37 odst. 2) Nájemce je povinen odevzdat byt ve stavu, v n mž jej p evzal, odstranit v
byt zm ny, které provedl on nebo jeho právní p edch dce bez souhlasu družstva, pokud
nesd lí družstvo lenu-nájemci, že odstran ní zm n nežádá. Zm ny provedené se
souhlasem družstva odstraní len-nájemce, pokud si strany ujednaly, že p i skon ení
nájmu len-nájemce uvede byt do p vodního stavu. Za ízení a p edm ty upevn né na
zdech, podlaze a stropu bytu nebo nebytového prostoru, které nelze odstranit bez
nep im eného snížení hodnoty nebo poškození bytu, nebytového prostoru nebo domu,
echázejí upevn ním do vlastnictví družstva.
vodní text l. 37 se ruší.
l 38 len – nájemce … se opravuje na Nájemce …
l. 39 se jako další v ta dopl uje o: V dom rozd leném na jednotky musí být stavební
úpravy p edem oznámeny také osob odpov dné za správu domu a pozemku.
l. 40 odst 1) se upravuje: len - nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru)Nájemce je povinen platit nájemné bytovému družstvu za užívání družstevního
bytu (družstevního nebytového prostoru) v pom rné výši náklad a výdaj na správu a
provoz objektu za stanovené období, v etn tvorby dlouhodobé zálohy podle odst. 3 a
úhradu za pln ní spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru)..
l. 40 odst 2) se dopl uje druhou v tou: Ustanovení ob anského zákoníku o zvyšování
nájemného se v p ípad nutnosti zm ny výše nájemného za užívání družstevního bytu
nepoužije.
l. 40 odst. 3) Sou ástí nájemného je také pravidelný nebo jednorázový p ísp vek na
tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodate né investice. Jeho výši (dále jen
„dlouhodobá záloha“). Dodate nými investicemi se pro tento ú el rozumí technické
zhodnocení stavby bytového domu nebo byt vymezených v dom jako jednotky a
po ízení dlouhodobého hmotného majetku souvisejícího s provozem domu, nap .
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pozemku. Výši p ísp vku stanoví p edstavenstvo v souladu s p edpokládanými náklady
na opravy nebo výdaji na dodate né investice v dom . V budovách se vzniklým
spole enstvím vlastník se p edstavenstvo pod izuje rozhodnutí shromážd ní SVJ.
statek dlouhodobé zálohy na opravy a dodate né investice se p evádí do p íštího roku a
nevypo ádává se s lenm- nájemcem družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) ani p i ukon ení nájmu.
l. 40 odst. 4) vypouští se (družstevního nebytového prostoru), m ní se financování na
úhradu a m ní se patnáctého na dvacátého.
l. 40 odst. 5) Vyú tování zálohy na nájemné za kalendá ní rok provede družstvo s
lenem- nájemcem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nejpozd ji do
konce dubna následujícího roku. O zp sobu vypo ádání rozdíl z vyú tování rozhodne
edstavenstvo na základ doporu ení lenské sch ze samosprávy, p ípadn shromážd ní
spole enství vlastník v p íslušném st edisku bytového hospodá ství. Dlouhodobá záloha
tvo ená podle odst. 3 se do vyú tování nezahrnuje.
l. 40 odst. 6) vypouští se družstevního nebytového prostoru)
l. 40 odst. 7) upravuje se druhá v ta: P i výplat p eplatku z nájemného nebo úhrad za
pln ní spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) má
družstvo právo zapo ístzapo te své splatné pohledávky v i lenu-nájemci družstevního
bytu (družstevního nebytového prostoru)..
l. 40 odst. 8) se vypouští.
l. 40 odst. 9 se m ní na odst. 8) v textu se vypuští lenu – a len
l. 41 odst. 1) se upravuje takto: len – nájemce družstevního bytuNájemce má právo na
im enou slevu z nájemného, pokud družstvo p es jeho upozorn ní neodstraní v byt
nebo v dom závadu, která podstatn nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. lennájemce je povinen oznámit družstvu závadu písemn a bez zbyte ného odkladu poté, co
ji zjistil nebo zjistit mohl. Právo na p im enou slevu z nájemného má len - nájemce i
tehdy, jestliže nebyla z d vod spo ívajících na stran družstva poskytována pln ní
spojená s užíváním bytu, nebo byla poskytována vadn , a jestliže užívání bytu se v
sledku toho zhoršilo. Nájemné bude sníženo pom rn podle rozsahu podlahové plochy,
kterou nem že len – nájemce užívat.Výše slevy z nájemného se stanoví s ohledem na to,
do jaké miry je znemožn no nebo ztíženo užívání družstevního bytu nebo jeho ásti.
l. 41 odst. 2 a odst. 3) se formulace len – nájemce družstevního bytu m ní na nájemce
l. 46 odst. 4) se ruší.
l. 47 odst 1) slovo Pronajatý se m ní na Družstevní
l. 48 se upravuje: Jestliže len-nájemce družstevního bytu nebo nebytového prostoru
hodlá vym nit byt nebo nebytový prostor s osobou, která není lenem družstva, orgán
družstva vým nu neschválí, dokud tato dohoda není schválena vyžaduje se schválení
vým ny pronajímatelem nikoli družstevního bytu. lenství v družstvu a dokud se tato
osoba nestane lenem družstvanájemní právo družstevního bytu vzniká novému nájemci
na základ dohody o p evodu družstevního podílu.
l. 50 písm. a) m ní se íslo lánku z 19 na 17
l. 50 písm. b) písemnou dohodou mezi družstvem a lenem – nájemcem družstevního
bytu ke dni stanoveném v dohod ;
l. 50 písm. e) vznikem vlastnictví lenanájemce k družstevnímu bytu podle jiného
právního p edpisu.
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l. 51 odst. 1) se upravuje za átek v ty: len - nájemceNájemce,…
l. 51 odst. 4) zní: Družstvo má na úhradu pohledávky v i lenu - nájemci právo zadržet
movité v ci, které má len – nájemcemá nájemce v byt .
l. 52 se text upravuje takto: Ustanovení t chto stanov, která se týkají nájmu družstevního
bytu, se p im en použijí také na vznik nájmunájem družstevních nebytových prostor a
na , v etn ustanovení o po adnících, o vzniku práva na uzav ení smlouvy o nájmu
družstevního nebytového prostoru a o právech a povinnosti len -povinnostech nájemc
družstevních nebytových prostor. Jinak platí p im en ustanovení ob anského zákoníku
o nájmu a zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.
l. 53 odst. 3) se ruší.
l. 58 odst. 1) se upravuje text: … pouze len družstva - fyzická osoba starší 18ti
letosoba, která …
l. 58 odst. 2) se dopl uje v ta … eským statitickýmstatistickým ú adem, a nebyla-li
výše odm ny ur ena, ve výši obvyklé pro innost obdobnou innosti, která je v rámci
funkce pro BD vykonávána.
l. 59 odst. 1) se dopl uje o: nebo které si k rozhodování podle stanov vyhradí.
l. 59 odst. 2) de dopl uje takto: Kolektivní orgány družstva rozhodují na základ
ádného svolání všech len nebo na základ výzvy doru ené všem len m orgánu podle
chto stanov.
l. 59 odst. 3) se upravuje: Kolektivní orgány družstva jsou zp sobilé se usnášet, jen je-li
ítomna nadpolovi ní v tšina za p ítomnosti nebo jiné ú asti v tšiny jejich len .
Usnesení je p ijato, hlasovala-li pro n nadpolovi ní v tšina ítomnýchzú astn ných,
pokud zákon a stanovy neur ují jinak. i rozhodování bez osobní p ítomnosti se za
zú astn né považují všichni lenové orgánu.
l. 62 odst. 2) zní nov : lenové p edstavenstva a kontrolní komise družstva a editel
nesm jí být podnikateli ani leny statutárních a dozor ích orgán právnických osob se
shodným p edm tem innosti nebo osoby osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná
o koncern, spole enství vlastník jednotek nebo družstvo, jehož leny jsou pouze jiná
družstva.. Pro p ípad, že dojde k hrozí porušení zákazu konkurence u lena
edstavenstva, je povinen len p edstavenstva p edem informovat družstvo o t chto
okolnostech. Pokud bylo shromážd ní delegát v okamžiku zvolení lena p edstavenstva
lenem edstavenstvaorgánu nebo kandidátem do funkce v orgánu na n kterou z t chto
okolností výslovn upozorn no, nebo vznikla-li pozd ji a len p edstavenstva na ni
písemn upozornil, má se zatoza to, že tento len p edstavenstvaorgánu innost, které se
zákaz týká, nemá zakázánu. To však neplatí, pokud shromážd ní delegát vysloví
nesouhlas s takovous touto inností do jednoho m síce, kdy došlo k upozorn ní podle
výše uvedeného ustanovenívysloví souhlas.
l. 62 se dopl uje o odst. 3) Zákaz konkurence dle tohoto lánku platí rovn ž pro editele
jakožto zam stnance družstva a pro prokuristu, je-li jmenován.
l. 63 odst. 3) se m ní: V p edstavenstvu a kontrolní komisi lze usnesení p ijmout
hlasováním uskute ným písemn nebo pomocí prost edk sd lovací techniky, jestliže s
tímto zp sobem hlasování projeví souhlas všichni lenové orgánu.. Pro tento p ípad se
hlasující pokládají za p ítomné.
l. 63 odst. 5) se nahradí
že zp ístupnit slovem zp ístupní.
l. 63 odst. 6) se upravuje formulace: … volební a jednací ád a volební, který, které
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schvaluje shromážd ní delegát .
l. 64 odst. 3) se m ní: V zápisezápisech o jednání p edstavenstva a kontrolní komise se
jmenovit uvedou lenové orgánu,p edstavenstva nebo kontrolní komise, kte í hlasovali
proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených len se má za
to,že hlasovali pro p ijetí usnesenía o zaznamenání odchylného názoru požádali.
l. 66 odst. 2, písm. i) se dopl uje: rozhodovat o rozd lení zisku nebo úhrad ztráty; a o
rozd lení zisku a jiných vlastních zdroj družstva mezi leny
l. 66 odst. 10) Svolání shromážd ní delegát se oznamuje písemnou pozvánkou
zaslanou všem delegát m v písemné nebo se souhlasem delegáta pouze v elektronické
podob na adresu bydlišt delegáta uvedenou v seznamu delegát , pop ípad na jinou
doru ovací adresu oznámenou delegátem, a to nejpozd ji patnáct dn
ed dnem konání
shromážd ní delegát . Zárove se pozvánka uve ejní na informa ní desce družstva.
l. 66 odst 11, písm e) se m ní na l. 66, odst. 12).
l. 66 odst 12) se p ísluje na odst 13) a text se m ní: Družstvo je povinno informovat
vhodným zp sobem své leny o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým
záležitostembod m programu shromážd ní delegát , zejména uve ejn ním zp sobu a
místa seznámení se s podklady na internetových stránkách družstva.
l. 66 odst 13) se m ní na l. 66 odst. 14)
l. 67 za odst. 6) se vkládá nový odst 7): V p ípad rozhodování o zm
stanov v ásti,
která upravuje podmínky, za nichž vznikne lenovi družstva právo na uzav ení smlouvy o
nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) se vyžaduje souhlas 3/4
všech len družstva a souhlas t ch len družstva, kterým se p i spln ní podmínek pro
vznik práva na uzav ení smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového
prostoru) mají zm nit tyto podmínky. [Pokud však právní úprava podmíky pro
rozhodování o této záležitosti zmírní, použije se tato právní úprava.]
l. 67 opravuje se íslování odstavce 7 na 8)
l. 67 vkládá se nový odst. 9) K rozhodnutí o zm
stanov, kterým se umožní zvýšení
základního lenského vkladu doplatkem lena, a k rozhodnutí o zvýšení základního
lenského vkladu se vyžaduje souhlas delegát , kte í zastupují alespo 3/4 všech len
družstva.
l. 67 upravuje se íslování odst. 8 – 14 na odst. 10 – 16)
l. 67 v nov o íslovaném odst. 14) se dopl uje písm. a) zm nu stanov; nebo rozhodnutí,
jehož d sledkem je zm na stanov;
l. 67 dol uje se o nový odst. 17) Pokud zvláštní zákon p ipustí rozhodování
shromážd ní delegát per rollam – koresponden
nebo pomocí technických prost edk ,
uskute ní se takové rozhodování podle pravidel upravených zákonem pro rozhodování
lenské sch ze per rollam. Podrobná pravidla m že stanovit p edstavenstvo družstva.
l. 68 odst 1) upravena druhá, t etí a tvrtá v ta: … Pokud má samospráva mén než
dvacet spravovaných jednotek20 len družstva, slu ují se samosprávy do jednoho
volebního obvodu. Takto slou ené samosprávyvolební obvody mohou p edstavovat
maximáln 75 spravovaných jednotek.40 len . Samospráva s více než 75 spravovanými
jednotkami40 leny p edstavuje dva volební obvody. …
l. 68 dopln no o l. 12): Funkce delegáta zaniká zánikem volebního obvodu. Zaniká
také ukon ením lenství delegáta v družstvu.
l. 68 dopln no o l. 13): Pokud nastane situace, že v pr hu volebního období klesne
po et len volebního obvodu pod 20 len , uvede p edstavenstvo do šesti m síc
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volební obvody do souladu s odst. 1), vždy však tak, aby pravidla byla dodržena p i volb
delegáta a jeho náhradníka.
l. 70 odst. 1) se dopl uje o druhou v tu: edstavenstvu náleží veškerá p sobnost,
kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu ve ejné moci nesv í jinému orgánu
družstva.
l. 72 odst. 4) zní takto: len p edstavenstva m že z funkce odstoupit. Nesmí tak však
init v dob , která je pro družstvo nevhodná... Jeho výkon funkce kon í uplynutím
jednohodnem, kdy odstoupení projednalo nebo m lo projednat p edstavenstvo, p emž
projednání odstoupení z funkce musí být u in no bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji
však na nebližším zasedání po doru ení oznámení o odstoupení. Výkon funkce však kon í
nejpozd ji 3 m síce od doru ení tohoto oznámení družstvu. Jestliže len p edstavenstva
oznámí své odstoupení na zasedání p edstavenstva, kon í výkon funkce uplynutím 2
síc po takovém oznámení, neschválí-li edstavenstvop íslušný orgán na jeho žádost
jiný okamžik zániku funkce.
l. 72 odst. 8) se text upravuje takto: P edstavenstvo volí ze svých len p edsedu
družstva ( edstavenstva),, (dále jen „p edseda“) pop . místop edsedu (místop edsedy).
l. 73 odst. 1) se upravuje takto: Sch zi p edstavenstva svolává p edseda
(místop edseda), pop . pov ený len p edstavenstva, písemnou pozvánkou zaslanou
všem len mPozvánka
že být zaslána na adresu len p edstavenstva alespo sedm dní
ed konáním sch ze p edstavenstva poštou, pop . elektronickou poštou, pokud se tak
usnese p edstavenstvo hlasy všech svých len .v písemné nebo elektronické podob . V
pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání sch ze edstavenstva a po ad jednání; k
pozvánce se p edkládají podklady, které mají být p edm tem jednání sch ze
edstavenstva. Se souhlasem všech len p edstavenstva lze projednat podklady
edložené až p i zahájení sch ze p edstavenstva.
l. 74 odst. 2) písm. c) se m ní ídit a organizovat zam stnance družstva samostatn
právn jednat za družstvo v i zam stnanc m
l. 75 se upravuje takto: V rámci této innosti p edseda družstva:
l. 78 odst. 1) zní takto: Kontrolní komise má 3 leny a 1 náhradníka. Náhradníci
nastupujíNáhradník nastupuje na uvoln né místo lena kontrolní komise podle p i jejich
volb ur eného po adí, vyjád eného jejich íslem náhradníka.
l. 78 odst. 4) zní takto: len kontrolní komise m že z funkce odstoupit. Nesmí tak však
init v dob , která je pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce kon í uplynutím
jednohodnem, kdy odstoupení projednala nebo m la projednat kontrolní komise, p emž
projednání odstoupení z funkce musí být u in no bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji
však na nejbližším zasedání po doru ení oznámení o odstoupení. Výkon funkce kon í
nejpozd ji 3 m síce od doru ení tohoto oznámení družstvu. Jestliže len kontrolní komise
oznámí své odstoupení na zasedání kontrolní komise, kon í výkon funkce uplynutím 2
síc po takovém oznámení, neschválí-li kontrolní komisep íslušný orgán na jeho
žádost jiný okamžik zániku funkce.
l. 79 odst. 1) se upravuje takto: Sch zi kontrolní komise svolává p edseda
(místop edseda),, pop . pov ený len kontrolní komise, písemnou pozvánkou zaslanou
všem len m kontrolní komise alespo sedm dní p ed konáním sch ze poštou, pop .
elektronickou poštou, pokud se tak usnese. Pozvánka m že být zaslána na adresu len
kontrolní komise hlasy všech svých len v písemné nebo elektronické podob . V
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pozvánce se uvádí datum, hodina a místo konání sch ze a po ad jednání; k pozvánce se
edkládají písemné podklady, které mají být p edm tem jednání sch ze kontrolní
komise. Se souhlasem všech len kontrolní komise lze projednat písemné podklady
edložené až p i zahájení sch ze.
l. 80 odst 2) se text upravuje takto: lenové družstva se za azují do jednotlivých
samospráv podle rozsahu lenských práv vyplývajících z jejich postavení a výše
lenských vklad v družstvu a okruhu p sobnosti samosprávy.
l. 80 odst 2) písm. b) se text m ní: lenové, kterým nesv í právo nájmu k
družstevnímu bytu nebo družstevnímu nebytovému prostoru a nejde o lenyvlastníky lenové vlastníci byt ve st edisku bytového hospodá ství bez majetkové ú asti
družstva (samosprávy nebydlících);
l. 80 odst 2) písm. c) se dopl uje druhá v ta: Obvykle st edisko bytového hospodá ství,
ve kterém má družstvo majetkovou ú ast.
l. 80 odst 5) se upravuje text: …ur enýspojený volební obvod. …
l. 83 se vkládá nový odst 2): Jestliže je samospráva zárove volebním obvodem, mohou
být pravidla pro volbu delegát stanovena odchyln od odst. 1) volebním ádem.
l. 83 p vodní odst. 2) se p ísluje na 3).
l. 87 odst.2) se upravuje takto: Sch ze výboru samosprávy svolává jeho p edseda podle
pot eby, nejmén však jednou za i sícep l roku.
l. 89 odst. 1) se upravuje takto: Ve spole enství vlastník jednotek, jehož je družstvo
lenem, zastupuje družstvo p edseda družstva nebo
edstavenstvem pov ený
zmocn nec, kterým je p edseda výboru samosprávy.
l. 91 odst. 3) se ruší poslední v ta: Zisk nelze rozd lit mezi leny.
l. 91 odst. 4) vkládá se nový odstavec, který zní: Zisk lze rozd lit mezi leny
samosprávy, a to stejnou ástkou na každého lena, nenavrhne-li lenská sch ze
samosprávy jinak.
l. 94 odst. 2) se dopl uje o druhou v tu: Další lenské vklady podle l. 15 (po izovací)
se dále evidují podle byt (nebytových prostor), jejichž po ízení nebo technické
zhodnocení bylo z t chto vklad hrazeno.
l. 95 název lánku se upravuje takto Ned litelný fond ze zisku
l. 95 odst. 1) se upravuje takto: Ned litelný fond ze zisku se tvo í ze zisku st edisek
ostatního hospoda ení nebo p evodem zdroj z jiných fond ze zisku evidovaných na
chto st ediscích.
l. 96 odst. 1) se dopl uje takto: … p íslušejícího k domu, p íp. jiného dlouhodobého
hmotného majetku evidovaného na p íslušném st edisku bytového hospodá ství. Fond …
l. 98 odst. 2) se vypouští: z družstevního vlastnictví a dopl uje: … stává sou asn
spoluvlastníkem …
l. 110 odst. 1) se m ní takto: Družstvo doru uje svým len m písemnosti zpravidla
poštou nebo jiným vhodným zp sobem, nap . osobn , elektronicky nebo prost ednictvím
ve ejné datové sít , a to na adresu, kterou len sd lil, nebo do místa, které je družstvu
známé.písemn oznámil.
l. 110 odst. 3) se m ní takto: Povinnost družstva doru it písemnost doporu eným
dopisem je spln na, jakmile pošta písemnost doru í, nebo jakmile ji vrátí družstvu z
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poslední známé adresy lena jako nevyzvednutou nebo nedoru itelnou. Tato povinnost je
spln na i tehdy, jakmile je písemnost doru ena funkcioná em lenem orgánu nebo
zam stnancem družstva a len její p evzetí písemn potvrdí nebo evzetí odmítne.
l. 110 odst. 4, písm. b) v záv ru se vypouští: nebo jestliže len p ijetí písemnosti odmítl;
l. 110 odst. 4, písm. c) se ruší
l. 112 odst. 2) se vypouští slovo jinými a druhá v ta: Stejn tak i po et len
edstavenstva a kontrolní komise z stává do konce volebního období.
l. 112 Odst. 3) se ruší
l. 112 Odst. 4) má nov íslo 3) a zní takto: O žádostech a odvolání len , o nichž p ed
nabytím platnosti t chto stanov družstvo s kone nou platností nerozhodlo, bude
rozhodnuto podle t chto stanov, je-li to pro leny výhodn jší.
l. 113 se m ní takto: Stanovy se m ní tímto novým zn ním p ijatým shromážd ním
delegát dne 28.6.2021 a nabývají ú innosti dnem 1. 9.2021.
innost t chto stanov je
vázána na ú innost zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, a zákona . 90/2012 Sb.,
zákona o obchodních korporacích. V p ípad , že bude ú innost t chto právních p edpis
odložena k datu pozd jšímu než 1. 1. 2014, nabývají tyto stanovy ú innosti tímto
pozd jším dnem. V p ípad , že do 31. 12. 2013 dojde ke zrušení uvedených p edpis , tyto
stanovy ú innosti nenabudou.
V Sušici dne 28. ervna 2021

Ing. Ji í Petrák
P edseda p edstavenstva

Václav Civín
místop edseda p edstavenstva
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