
VÝŇATEK ZE STANOV BD: 

1. Práva a povinnosti člena: 

 

POVINNOSTI: 

• Dbát na to, aby bylo v domě vytvořeno prostředí, které umožňuje a zajišťuje výkon práva nájmu i 

ostatním nájemcům, a dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a pravidla 

stanovená usneseními orgánů bytového družstva pro zachování náležitého pořádku obvyklého 

podle místních poměrů. Platí to rovněž pro členy nájemcovy domácnosti. 

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

• Písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit bytovému družstvu každou změnu údajů 

evidovaných v seznamu členů do 15 dnů poté, kdy tato skutečnost nastala – např. změnu počtu 

osob v bytě. 

• Nahlásit adresu pro doručování a kontaktní údaje, pokud se nebude v bytě zdržovat více než 2 

měsíce 

• Požádat písemně o souhlas družstva, v případě, že chce pronajmout byt. Družstvo se písemně 

musí vyjádřit. Jednu kopii o podnájmu předat na družstvo. Smlouva může být max. na 1 rok, pak 

se může stejným způsobem prodloužit. 

• Provádět 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 bez souhlasu družstva odstraňovat radiátory, rozvody jsou dimenzovány na stávající. 

• Není oprávněn v bytě 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 

stavebně-právní předpisy,  jinak by se jednalo o závažné porušení členských povinností. 

• Neprodleně oznámit představenstvu závadu , kterou zjistil a u které je potřeba ji neprodleně 

odstranit, aby nevznikla škoda na majetku družstva. 

• Nový člen je povinen dodat družstvu smlouvu o převodu a nájemní smlouvu (tu mu vyhotoví 

správce). 

• Převodce ručí za dluhy. Pokud jsou vůči družstvu dluhy, nabyvatel je povinen sjednat s družstvem 

do 15. dnů od nabytí právní moci dohodu, kde bude uvedeno, jak budou dluhy vyrovnány. Právní 

účinky převodu nastávají dnem, kdy je družstvu doručená smlouva o převodu s ověřenými 

podpisy, popř. dnem uvedeným v této smlouvě. 

• Poplatek družstvu za převod je 1.000,- Kč. 

 



PRÁVA: 

• Člen má právo účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze. Seznámit se před konáním 

členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro 

členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření bytového družstva. Podávat 

podněty, návrhy nebo stížnosti orgánům BD, požadovat zprávu o jejich vyřízení. Podílet se na 

činnosti družstva podle stanov. 

• Člen má právo obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze. Členská schůze může 

případně určit povinnost členů hradit účelně vynaložené náklady spojené s pořízením kopie 

zápisu. 

• Člen má právo volit a být volen do orgánů BD. 

• Člen má právo uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou 
soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva 

 
OBECNÉ: 

• Členská schůze je usnášeníschopná většinou členů (pokud zákon nevyžaduje vyšší počet). 1 hlas 

mají jen členové – nečlen může hlasovat jen na základě písemné plné moci vystavené členem. 

Společné členství  manželů – vždy mají jen 1 hlas. 

• Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.  Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. 

 
Vyloučení člena: 

• Důvody pro vyloučení člena:  Opakované prodlení s úhradou plateb po dobu 3 měsíců, trestný čin 

proti družstvu nebo osobám, které bydlí v domě.  Porušování pravidel obvyklých pro chování v 

domě a pravidel stanovená usneseními orgánů bytového družstva pro zachování náležitého 

pořádku obvyklého podle místních poměrů. 

• O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. 

 

 

2. Práva a povinnosti družstva: 

 

• Bytové družstvo zajišťuje veškeré činnosti příslušející vlastníkovi nemovitostí a pronajímateli, 

včetně uzavírání příslušných smluv, spolu s veškerou správou a zajišťováním provozu domů a bytů 

pro své členy jako nájemce, včetně zajišťování služeb spojených s bydlením a činnosti spojené s 

organizováním a řízením záležitostí družstva a s činností jeho orgánů; pronájem družstevních bytů 

a nebytových prostor;  zajišťování údržby, oprav, případně provádění změny stavby, modernizace 

či rekonstrukce, zajišťování činností s tím bezprostředně souvisejících a hospodaření s majetkem 

družstva pro tyto účely. 

• Bytové družstvo zajišťuje 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, může je provést družstvo a vymáhat 

úhradu po členovi družstva 



• Družstvo je povinno vést seznam členů.  Údaje: Jméno, datum narození, trvalé bydliště, adresu 

pro doručování, datum vzniku členství, výše členského podílu, datum zániku členství, 

telefon.kontakty 

• Bytové družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními byty 

nebo pozemky jimi zastavěnými, bez předchozího souhlasu alespoň dvou třetin členů bytového 

družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. Souhlas lze udělit jedině písemnou formou s 

úředně ověřenými podpisy. 

• Bytové družstvo má povinnost udělit členovi písemnou výstrahu pro porušení členských práv. O 

rozhodnutí o vyloučení člena rozhoduje členská schůze bytového družstva. 

 

Představenstvo: 

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

období) 

• Představenstvo svolává členskou schůzi ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za 

každé účetní období a dále v případech uvedených v tomto článku stanov. Členská schůze, na 

které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení 

účetního období. 

 

• Nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze uveřejní pozvánku na členskou schůzi na 

internetových stránkách bytového 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. 

• 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 pro-
gramem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozván-
kou. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň 20% členů nej-
méně však 5 členů. 
 

• Představenstvo  má právo změnit měsíční zálohy dle cen služeb, nájemci musí dostat nový výměr 

písemně. 

• 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. 

 

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

– ten musí dostat všichni tři členové představenstva. 

• Při skončení funkčního období předá dosavadní předseda funkci za celý volený orgán, včetně 

písemností bytového družstva, které má tento orgán k dispozici a písemností vzniklých při výkonu 

funkce členů orgánu, spolu s informacemi o nevyřízených záležitostech v činnosti orgánu a spolu s 

dalšími informacemi týkajícími se výkonu funkce orgánu, nezbytnými pro plynulou činnost nově 

zvoleného orgánu. Funkce se předává předsedovi nebo jednomu z místopředsedů neprodleně po 

ustavující schůzi nově zvoleného orgánu, na které byl zvolen předseda, popřípadě další 

funkcionáři voleného orgánu v záležitostech spadajících do jeho působnosti. 


