
Proč došlo ke změně stanov: 

Ukončení platnosti Obchodního zákoníku, nové právní předpisy – nový občanský zákoník a zákon o 

obchodních korporacích a společnostech.  

Bytové družstvo je podle nového obchodní korporací. Dále povinnost zřídit informační desku (webové 

stránky),  ruší se předsednictví, vzniká nově představenstvo. 

Nové stanovy jsou oproti starým podrobnější, některé  články jsou rozepsány zevrubněji. Pokud by se 

neodsouhlasily nové stanovy podle nových předpisů do 30.6.2014, obchodní soud by přistoupil k likvidací 

družstva (bez možnosti nápravy).  

 

K jednotlivým bodům nových stanov (uvedeny jen ty důležitější): 

 

Čl.3 

Navíc pravomoc družstva sjednat smlouvu k zajišťování provozních, technických a správních činností. 

Musí to být  osoba, jejíž předmět je správa nemovitostí (u nás např.Fillreal. 

Čl.4 

Omezení při nakládání s majetkem 

Družstvo nesmí zastavit byty bez souhlasu 2/3 členů. Nesmí převést vlastnictví práv k bytům – musí být 

souhlas všech členů (neplatí, jde-li o převod do osobního vlastnictví – tam hlasuje členská schůze). 

Čl.5 

Seznam členů – musí se vést seznam členů – bylo i ve starých stanovách čl.7, seznam ale neexistuje. Musí 

obsahovat jméno, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresu  pokud v domě nebydlí, vznik 

členství a členský vklad. Člen je povinen oznámit každou změnu do 15 dnů. 

Čl.18 

Převod. Převodce ručí za dluhy, které jsou s podílem spojeny – bod 3. Pokud jsou  vůči družstvu dluhy, 

nabyvatel je povinen sjednat s družstvem do 30. dnů dohodu, kde bude uvedeno, jak budou dluhy 

vyrovnány. 

Právní účinky převodu nastávají dnem , kdy je družstvu doručená účinná smlouva o převodu (ověřené 

podpisy), popř. dnem uvedeným v této smlouvě. 

BD provede zápis změn do seznamu členů. Nový člen má povinnost dodat smlouvu o převodu (viz výše)   

a kopii nájemní smlouvy. 



Poplatek za zápis do seznamu –  1.000,- Kč. 

 

Čl.26 Vyloučení člena – při porušení povinností vyplývajících z členství: 

Opakované prodlení s úhradou plateb za služby po dobu 3 měsíců, trestný čin proti družstvu nebo 

osovám, které bydlí v domě. 

Představenstvo pošle písemnou výstrahu, o vyloučení rozhoduje členská schůze. Námitky proti 

rozhodnutí může člen uplatnit do 30 dnů. 

 

Čl.35 Nájem družstevního bytu 

Musí být uzavřená nájemní smlouvy (u nás provádí Fillreal) – kopii doručit na BD. 

 

Čl.40 Služby spojené s bydlením 

Představenstvo má právo změnit měsíční zálohuá dle ceny služeb – nájemníci musí dostat písemně. 

 

Čl.41 Povinnosti bytového družstva  

Správa domu, odstraňování nahlášených závad v přiměřené době po oznámení. Je-li to nezbytné 

k zajištění řádné údržby bytu nebo jako celku domu, může požadovat po předchozím písemném 

oznámení 5 dnů předem umožnění vstupu do bytu.  

Nepostará-li se nájemce o drobné opravy a běžnou údržbu (dle čl.43), může provést družstvo a vymáhat 

úhradu. 

 

Čl.42 Základní práva a povinnosti člena BD + členů domácnosti 

 Dodržovat pravidla běžná pro chování v domě 

 Oznámit změnu počtu členů domácnosti do 15 dnů vč. Údajů – jméno, datum naroz., bydliště 

 Provádět běžnou údržbu bytu a drobné opravy 

 Zjistí-li vadu, kterou je třeba neprodleně odstranit – oznámit družstvu, aby nevznikla škoda na 

majetku družstva 

 A další…… 



 Není oprávněn v byt provádět jakékoliv stavební a podobné úpravy, změny, přestavby a měnit 

konstrukci či charakter bytu, a to ani na své náklady, bez předchozího písemného souhlasu  

uděleného představenstvem. 

Pokud byl souhlas udělen – dojednat postup tak, aby byly dodrženy stavebněprávní předpisy, 

jinak by se jednalo o závažné porušení členských povinností. 

 

 Pokud nebude nájemník přítomen více než 2 měsíce, oznámit BD osobu, která zajistí vstup do 

bytu v případě potřeby. Oznámit adresu pobytu pro korespondenci. 

 Podnájem bytu – lze uzavřít podnájemní smlouvu s předchozím písemným souhlasem 

představenstva na 1 rok, pak je možno prodloužit. Jedno vyhotovení podnájemní smlouvy 

odevzdat  na BD. BD může podnájem ukončit při porušení povinností člena. 

 Platit včas zálohy, hlásit počet osob, chránit majetek BD. 

 

Čl.43 Opravy a údržba v bytě 

Člen provádí běžnou údržbu a drobné opravy v bytě. Nepatří zde opravy a údržba centrálního vytápění, 

rozvody tepla, radiátory, měřiče tepla a vody, které zde byly v době vzniku nájmu. 

Např. nelze odstraňovat radiátory, dům je dimenzován na stávající. 

 

Čl.45,46 Společné členství při společném jmění manželů – vždy mají jen 1 hlas 

Člen může být i jen jeden z manželů – dle nového občanského zákoníku (nemají společné jmění – 

smlouva). 

 

Čl.48 Orgány družstva 

 Členská schůze 

 Představenstvo (ve starých stanovách předsednictvo) 

 Zde popsáno kdo může být členem představenstva atd., povinnosti představenstva. 

Funkční období je 5 let – všichni končí najednou (i náhradníci, zvolení v průběhu funkčního období 

 

Čl.50 Postavení a působnost členské schůze – podrobně rozvedeno 



Kdy svolá představenstvo čl.schůzi, kdy může svolat někdo jiný atd. 

 

Čl.52 Usnášeníschopnost – většina členů (pokud zákon nevyžaduje vyšší počet). 1 hlas mají jen členové – 

nečlen nemůže hlasovat (jen písemná plná moc – může být na jednu nebo více schůzi – uvést datum). 

 

Čl.54 Rozhodování per rollam 

Představenstvo může rozhodnout, že se usnesení členské schůze uskuteční tzv. per rollam – to je, že 

členům předloží písemný návrh rozhodnutí + odůvodnění. Člen se může vyjádřit do 15 dnů.  

 

Čl.55 Volené orgány – představenstvo (předseda, místopředseda, další člen) 

Navenek jedná předseda, v zastoupení místopředseda. Představenstvu náleží rozhodnutí, která zákon 

nesvěřuje do působnosti členské schůze. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které 

nejsou dle zákona v působnosti jiného orgánu. 

Funkční období představenstva je 5 let, pak zaniká všem (včetně náhradníků, kteří byli doplněni 

v průběhu období). Člen představenstva může v průběhu období odstoupit. 

Představenstvo se schází dle potřeby – může přijmout usnesení – hlasuje. O hlasování sepíše zápis – ten 

musí dostat všichni tři členové představenstva. 

 

Čl.56-63 Fondy na opravy a investice 

 

Čl. 64-66 Zisk, ztráta, úhrada ztráty 

 

Čl.66-69 Závěrečná ustanovení – den účinnosti stanov 22.5.2014 (den schválení členskou schůzí).  

 

 

 

 

  


