
STANOVY  

BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOVÁ VČELNICE 
 

Kapitola I. 

Základní ustanovení 

 

Článek 1. 

Obchodní firma a sídlo 

1. Obchodní firma:  Bytové družstvo Nová Včelnice 

2. Sídlo:   Nová Včelnice, Za Kozlovkou 521. 

3. Bytové družstvo Nová včelnice (dále jen „družstvo“) je společenstvím neuzavřeného 

počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 

4. Družstvo je právnickou osobou, která odpovídá za porušení svých závazků celým svým 

jměním. Družstvo má nejméně 3 členy. 

5. Družstvo bylo zapsáno dne 20. března 2000 do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr., vložka 552. 

 

Článek 2 

Předmět činnosti 

Předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů, zejména: 

a) organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných 

domů a nebytových prostor, 

b) provádění popř. zajišťování správy, úklidu, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí 

bytových a nebytových objektů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva 

nebo členů družstva, 

c) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví 

družstva nebo členů družstva, 

d) uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (družstevních nebytových prostor), popř. 

jiných smluv souvisejících s jejich užíváním; 

 

Kapitola II. 

Členství v družstvu 

 

Článek 3 

Vznik členství 

1) Členy družstva se mohou stát osoby fyzické i právnické s trvalým pobytem (sídlem) na 

území ČR. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva též osoba, která 

nemá na území České republiky trvalý pobyt (sídlo). 

2) Členství vzniká: 

a) při založení družstva dnem vzniku družstva zápisem do obchodního rejstříku, 

b) za trvání družstva 

ba) přijetím za člena rozhodnutím představenstva na základě písemné členské 

přihlášky dnem rozhodnutí představenstva nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto 

rozhodnutí; 

bb) převodem družstevního podílu; 

bc) přechodem družstevního podílu; 

bd) jiným způsobem stanoveným zákonem. 

3) Nového člena podle odstavce 2 písm. ba) lze přijmout na základě písemné přihlášky a po 

splnění těchto podmínek: 



a) splacení základního členského vkladu současně s podáním přihlášky do družstva, 

b) uzavření písemné smlouvy, ve které se uchazeč o členství zavazuje splatit další 

členský vklad ve výši 548.000,-- Kč tak, že část dalšího vkladu ve výši 18.000,-- Kč 

bude uhrazena ve prospěch bankovního účtu družstva nejpozději při podpisu nájemní 

smlouvy, zbývající část dalšího členského vkladu ve výši 530.000,-- Kč bude uhrazena 

ve prospěch bankovního účtu družstva ve lhůtě nejpozději do třech měsíců od podpisu 

nájemní smlouvy, 

c) uchazeč o členství projeví závazný souhlas s návrhem nájemní smlouvy. 

Při splnění těchto podmínek se družstvo zavazuje přijmout uchazeče za člena družstva. 

4) Převodem podle odst. 2 písm. bb) lze převést členská práva a povinnosti: 

a) na jiného člena na základě smlouvy, 

b) na jinou osobu (nečlena) na základě smlouvy. 

Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k  družstvu předložením 

dohody družstvu anebo pozdějším dnem uvedeným v dohodě, pokud nabyvatel splňuje 

podmínky pro vznik členství. 

 

Článek 4 

Družstevní podíl 

1) Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. 

2) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno. 

3) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. 

 

Článek 5 

Společné členství manželů v družstvu 

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí 

společného jmění manželů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni 

společně a nerozdílně. Jako společní členové mají jeden hlas. 

2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo 

na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o 

společném nájmu manželů. 

3) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem 

družstevního bytu, jde o společný nájem manželů. 

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. V případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo 

společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 

5) Společné členství manželů zaniká: 

a) vypořádáním společného jmění manželů; 

b) marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku; 

c) rozhodnutím soudu; 

d) písemnou dohodou rozvedených manželů; 

e) smrtí jednoho z bývalých manželů; nebo 

f) vyloučením jednoho z manželů z družstva z důvodů spočívajících výhradně na straně 

tohoto manžela. 

 

Článek 6 

Členská práva 

Člen družstva má právo zejména: 

a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování 

členské schůze. Schůze představenstva družstva nebo schůze kontrolní komise 



družstva má člen právo zúčastnit jen tehdy, pokud o jeho účasti představenstvo 

družstva nebo kontrolní komise rozhodne; 

b) volit a být volen do orgánů družstva, pokud je svéprávný; 

c) obracet se s návrhy, stížnostmi a náměty týkajícími se činnosti družstva na orgány 

družstva a být informován o jejich vyřízení; 

d) nahlížet do seznamu členů družstva; 

e) uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), 

splní-li podmínky určené stanovami; 

f) obdržet vypořádací podíl podle stanov v případě zániku členství; 

g) platit nájemné spojené s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového 

prostoru) v rozsahu pouze účelně vynaložených nákladů vzniklých družstvu při jeho 

správě, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu/ů, ve kterých se 

nacházejí; 

h) obdržet roční vyúčtování zaplacených záloh na nájemné a záloh na úhrady za plnění 

spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) a na 

vypořádání přeplatků z tohoto vyúčtování podle jiných právních předpisů a těchto 

stanov.  

 

Článek 7 

Členské povinnosti 

Člen družstva je povinen zejména: 

a) dodržovat zákon, jiné právní předpisy a stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva; 

b) splnit další členský vklad ve stanovené výši a lhůtě podle stanov, popř. smlouvy o 

dalším členském vkladu; 

c) uzavřít nájemní smlouvu, platit nájemné a úhrady za plnění spojená s užíváním 

družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nebo zálohy na ně ve stanovené 

výši a lhůtě splatnosti, uhradit nedoplatek z vyúčtování těchto záloh; 

d) dodržovat domovní řád, dodržovat předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat 

družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor včetně společných prostor a zařízení 

domu a chránit majetek družstva před ohrožením, poškozením, zničením nebo ztrátou; 

e) na základě uzavřené smlouvy o nájmu ve lhůtě stanovené družstvem převzít družstevní 

byt nebo družstevní nebytový prostor; 

f) oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez 

zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu 

veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence, včetně včasného oznamování 

změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro 

vedení členské a bytové evidence, rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a 

doručováním písemností; 

g) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím oznámení zjišťovaly 

technický stav družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a stavy 

měřidel, prováděly revize, opravy, údržbu i instalaci měřidel a další práce nutné k 

řádnému provozu domu a bytu; 

h) dle rozpisu provádět nebo si zajistit úklid společných prostor v domě. 

 

Článek 8 

Členská evidence 

Družstvo vede seznam svých členů. Zapisuje do něho jméno (název) a bydliště (sídlo) člena, 

výši jeho členského vkladu a jeho splácení a rodné číslo (IČO) člena. Družstvo je povinno 

zajistit, aby byly bezodkladně do seznamu členů zapisovány změny v něm vyznačených 

skutečností. Člen má právo nahlížet do seznamu členů a žádat vydání potvrzení o svém 



členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. Družstvo je povinno umožnit každému, kdo osvědčí 

právní zájem, aby nahlédl do seznamu. 

 

Článek 9 

Členský vklad 

1) Členové jsou povinni se majetkově podílet na zajištění činnosti družstva členskými 

vklady. 

2) Základní členský vklad činí 2.000,-- Kč.  

3) Členové, jejichž členství vzniklo za trvání družstva ve smyslu čl. 3 odst. 2) písm. ba) jsou 

povinni ve lhůtách určených těmito stanovami splatit i další členský vklad, jehož výše 

činí 548.000,-- Kč. 

 

 

Článek 10 

Zánik členství 

1) Členství družstvu zaniká: 

a) písemnou dohodou člena a družstva, 

b) vystoupením člena 

c) vyloučením člena, 

d)  převodem družstevního podílu; 

e)  přechodem družstevního podílu; 

f)  smrtí člena družstva; 

g)  prohlášením konkurzu na majetek člena družstva; 

h)  zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena; 

i)  doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí 

nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným 

nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní 

mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty 

uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, 

byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o 

tomto návrhu; 

j)  zánikem družstva bez právního nástupce; 

k)  jiným způsobem stanoveným zákonem. 

2)  Dohoda člena a družstva o zániku členství musí být písemná. Členství zaniká dnem, který 

je v ní uveden jako den zániku členství. Není-li den zániku v dohodě uveden, zaniká 

členství dnem sepsání dohody. 

3)  Vystoupením zaniká členství po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil 

vystoupení z družstva. 

4) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření 

smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve 

společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela, k tomu se přihlédne při 

vypořádání dědictví. 

 

Článek 11 

Vyloučení člena 

1) Družstvo může člena vyloučit rozhodnutím představenstva družstva, když: 

a) opětovně a přes výstrahu závažným způsobem porušuje své členské povinnosti 

uložené mu zákonem nebo stanovami, zejména pak závazek zaplatit další členský 

vklad ve lhůtě určené těmito stanovami; 



b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo proti 

členu družstva. 

2)  Člena, s jehož družstevním podílem je spojen nájem družstevního bytu nebo družstevního 

nebytového prostoru, lze z družstva vyloučit i tehdy, pokud: 

a)  poruší jako nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu; 

b)  byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo na 

osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo nebytový prostor, nebo proti 

cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 

3)  Před rozhodnutím o vyloučení je družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. 

Vyloučit člena družstva bez udělení této předchozí písemné výstrahy lze v případě, že 

porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody uvedené ve stanovách měly 

následky, které nelze odstranit. Vyloučit člena družstva bez předcházející písemné 

výstrahy lze vždy v případě, pokud byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

spáchaný proti družstvu nebo proti členovi družstva. 

4) Vyloučením zaniká členství dnem doručení písemného rozhodnutí členovi do vlastních 

rukou. 

5)  Rozhodnutí o vyloučení může být přijato pouze do tří měsíců ode dne, kdy se družstvo 

dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod 

vznikl. 

6) Písemné rozhodnutí o vyloučení se členovi doručuje do vlastních rukou na adresu 

zapsanou v členské evidenci. Nesouhlasí-li člen s vyloučením, může do 30 dnů od 

doručení rozhodnutí podat námitky k členské schůzi. Podání námitek má odkladný účinek. 

Rozhodne-li členská schůze o zamítnutí námitek, může se člen obrátit na soud ve lhůtě 3 

měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí členské schůze 

družstva. Soud prohlásí rozhodnutí členské schůze družstva o námitkách za neplatné, když 

jej shledá v rozporu s právními předpisy nebo stanovami družstva. 

 

 

Článek 12 

Majetkové vyrovnání s bývalým členem 

1) Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl. 

Vypořádací podíl je roven výši splněného vkladu ke dni zániku členství, a to: 

a) u nebydlícího člena (člen, kterému dosud nevzniklo právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru) se rovná základnímu členskému 

vkladu a popř. dalšímu členskému vkladu, či jeho části, v rozsahu, v jakém jej člen družstvu 

uhradil; 

b) u nájemce družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru se rovná základnímu 

členskému vkladu a dalšímu členskému vkladu v rozsahu, v jakém byly družstvu uhrazeny; 

c) u vlastníka (člena, jemuž družstvo převedlo družstevní byt nebo družstevní nebytový 

prostor do vlastnictví) se rovná nule, protože základní členský vklad i další členský vklad 

bezúplatným převodem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) podle jiného 

právního předpisu zanikly, protože byly zdrojem financování tohoto bytu (družstevního 

nebytového prostoru), a člen neměl v družstvu další členský vklad.  

2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců od projednání řádné 

účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, není-li dále stanoveno jinak. Pokud byl člen 

z družstva vyloučen, počítá se lhůta tří měsíců až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání 

návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci 

rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení 

skončeno. 



3) Vypořádací podíl podle odst. 1 písm. b) je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení 

družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo 

uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a 

to tím dnem, který nastane později. Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své 

splatné pohledávky vůči bývalému členu. 

 

Kapitola III. 

Nájem družstevního bytu 

 

Článek 13 

Vznik nájmu družstevního bytu 

1) Nájem družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou 

družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt 

(družstevní nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o 

nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 

2) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu (nebytového prostoru), jeho příslušenství, 

rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu 

(nebytového prostoru) nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu. 

3) Družstvo uzavře se členem družstva nájemní smlouvu k družstevnímu bytu (nebytovému 

prostoru), zaplatil-li člen první splátku dalšího členského vkladu a má-li družstvo k dispozici 

volný byt (nebytový prostor). 

4) Seznam volných družstevních bytů (nebytových prostor) zveřejňuje družstvo na svých 

internetových stránkách. 

5) V případě výstavby nového bytového domu uzavírá družstvo se členy (zájemci o členství) 

smlouvy o budoucích nájemních smlouvách. 

 

Článek 14 

Povinnosti nájemce při užívání bytu 

1) Byt je předáván ve stavu způsobilém užívání. Eventuelní závady jsou uvedeny v protokolu 

o předání a převzetí bytu.  

2) Nájemce je povinen byt a další prostory příslušející k němu užívat tak, aby nenarušoval 

práva a oprávněné zájmy ostatních uživatelů v domě. Zejména nesmí tato práva narušovat 

nadměrným hlukem, uskladňováním jakýchkoliv předmětů mimo byt a nadměrně znečišťovat 

společné prostory.  

3) Nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. 

Nájemce je povinen zajišťovat údržbu a opravy odborně v souladu s příslušnými technickými 

předpisy. Za drobné opravy se považují opravy do výše 1.000,- Kč na jeden případ. 

4) Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, která způsobil v domě (bytě) sám, nebo 

ti, kteří s nimi bydlí. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím písemném 

upozornění závady a poškození na své náklady odstranit a požadovat od nájemce náhradu. 

Poškodí-li nájemce byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem nebo způsobí-li 

jinak závažné škody nebo obtíže družstvu nebo osobám, které v domě bydlí, považuje se to za 

hrubé porušení povinností nájemce. 

5) Nájemce je povinen informovat družstvo o všech škodách na družstevním bytu, jeho 

vybavení a oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést 

družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této 

povinnosti vznikla. Škody havarijního charakteru je povinen nájemce nahlásit okamžitě 

družstvu za účelem zabránění nárůstu škody. Pokud tak neučiní, považuje se to za hrubé 

porušení povinností nájemce. 

6) Nájemce provádí na vlastní náklady a nebezpečí úklid společných prostor domu a před 



domem podle stanoveného rozpisu. 

7) Nájemce bytu je povinen dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy vztahující 

se k užívání bytu a společných prostor domu. Nájemce je povinen vést k této zodpovědnosti i 

příslušníky společné domácnosti. 

8) Družstvo má právo po předchozím oznámení prohlédnout alespoň jednou za rok stav bytu a 

nájemce se zavazuje tyto prohlídky pověřeným zástupcům družstva umožnit. Nájemce má 

povinnost zpřístupnit byt na výzvu k provedení kontroly a oprav společných rozvodů a 

zařízení v domě nebo sousedícím bytě. 

9) Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv změny stavebního či dispozičního charakteru 

v pronajatém bytě bez předchozího písemného souhlasu družstva. Pokud tak učiní, je to 

považováno za hrubé porušení povinností nájemce. Povolené úpravy provádí odborně a nese 

za ně odpovědnost. 

10) Nájemce je povinen nahlásit písemně družstvu všechny osoby, které s ním žijí ve společné 

domácnosti a změnu příslušníků domácnosti a to nejpozději do 30 dnů od data, kdy změna 

nastala. Družstvo má právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet 

osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít 

v obvyklých pohodlných podmínkách. 

11) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určenou ve 

smlouvě o podnájmu jen s písemným souhlasem družstva. Podnájem může být uzavřen pouze 

na dobu určitou, maximálně jeden rok. Smlouva o podnájmu může být uzavřena opakovaně s 

týmž podnájemníkem. 
 

Článek 15 

Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním družstevního bytu 

1) Člen - nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) je povinen platit 

nájemné družstvu za užívání družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) v 

poměrné výši nákladů a výdajů na správu a provoz objektu za stanovené období, popř. na 

tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, pokud tak rozhodne členská 

schůze, a úhradu za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového 

prostoru). 

2) Celkovou výši nájemného a úhrad za poskytovaná plnění stanoví představenstvo s 

přihlédnutím k předpokládaným nákladům. 

3) Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, tvoří-li ji družstvo, se převádí 

do příštího roku a nevypořádává se s členem-nájemcem družstevního bytu (družstevního 

nebytového prostoru) ani při ukončení nájmu. 

4) Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního 

nebytového prostoru) se platí zálohově, vyjma poplatku na správu družstva, který je stanoven 

pevnou částkou, a to měsíčně nejpozději do patnáctého dne příslušného měsíce. 

5) Vyúčtování zálohy na nájemné za kalendářní rok provede družstvo s členem-nájemcem 

družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nejpozději do konce dubna 

následujícího roku.  

6) Vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního 

nebytového prostoru) se provádí nejpozději do 4 měsíců po uplynutí zúčtovacího období. 

7) Přeplatek nebo nedoplatek z vyúčtování záloh podle odst. 5 a 6 je splatný nejpozději do 3 

měsíců po vyúčtování, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.  

8) Nezaplatí-li člen-nájemce družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) nájemné 

či zálohu na plnění spojená s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) 

do pěti dnů po jejich splatnosti nebo nezaplatí-li nedoplatek z vyúčtování záloh, je povinen 

zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši 1 promile dlužné částky za každý den prodlení. 



Prodlení s úhradou těchto plateb v délce přesahující 30 dní je hrubým porušením povinností 

člena – nájemce. 

 

Článek 16 

Zánik nájmu družstevního bytu 

Nájem družstevního bytu zaniká: 

a) zánikem členství nájemce družstevního bytu; 

b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem – nájemcem družstevního bytu ke dni 

stanovenému v dohodě; 

c) písemnou výpovědí člena – nájemce družstevního bytu, když délka výpovědní doby činí 3 

měsíce a její běh se počíná 1. dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž výpověď byla 

doručena družstvu; 

d) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, 

nedohodne-li se družstvo s nájemcem jinak; 

e) vznikem vlastnictví člena k družstevnímu bytu. 

 

Kapitola IV. 

Orgány družstva 

 

Článek 17 

Orgány družstva 

1) Orgány družstva jsou: 

 členská schůze, 

 představenstvo, 

 kontrolní komise. 

2) Orgány družstva mohou platně rozhodovat svým usnesením, jestliže byly řádně svolány a 

je na nich přítomna nadpoloviční člena jejich členů. Usnesení je platně přijato, jestliže se 

pro něj vyslovila většina hlasů přítomných členů. Každý člen orgánu družstva má jeden 

hlas. Orgán rozhoduje veřejným hlasováním, pokud se nerozhodne o určité otázce 

hlasovat tajně. 

3) K platnosti usnesení členské schůze o změně stanov, o sloučení, splynutí, rozdělení či 

přeměně družstva a jeho jiném zrušení je třeba, aby se pro navrhované řešení vyslovily 

nejméně dvě třetiny přítomných členů. 

4) Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze člen družstva -

fyzická osoba starší 18-ti let, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o 

živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování 

živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Funkce člena představenstva a člena 

kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 

5) Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodáře, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohlo družstvu způsobit škodu, dodržovat zákon a jiné právní předpisy, stanovy a 

usnesení vyšších orgánů družstva, pokud nejsou v rozporu s platnou právní úpravou. 

6) Funkční období volených orgánů družstva je tříleté. Členové orgánů družstva mohou být 

voleni opětovně. 

7) Člen voleného orgánu družstva může ze své funkce odstoupit. V den, kdy orgán družstva 

projedná odstoupení svého člena, končí funkce tohoto člena a na jeho místo nastupuje 

náhradník. 

8) O jednání orgánu družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 

 datum a místo konání schůze, 



 přijatá usnesení, 

 výsledky hlasování, 

 nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, 

U volených orgánů se též uvádí člen orgánu, který odpovídá za provedení přijatého usnesení a 

dále jmenovitě členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi. 

K zápisu z členské schůze se přikládá: 

 seznam účastníků zasedání, 

 pozvánka na schůzi, 

 podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. 

Každý člen má právo vyžádat si zápis z členské schůze k nahlédnutí. 

9) Členům volených orgánů, zejména předsedovi představenstva, může být poskytnuta 

odměna za výkon funkce. Odměnu schvaluje členská schůze. 

10) Členové volených orgánů nesmí podnikat v předmětu činnosti družstva ani být členem 

statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným předmětem činnosti, ledaže se jedná o 

společenství vlastníků jednotek. 

 

Článek 18 

Členská schůze 

 

1) Členská schůze je nejvyšší orgán družstva. 

2) Členská schůze se schází nejméně dvakrát ročně. Musí být svolána vždy do jednoho 

měsíce po sestavení účetní závěrky. 

3) Představenstvo svolá členskou schůzi, požádá-li písemně o její svolání alespoň 10% členů 

družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů nebo kontrolní komise; členská 

schůze musí být svolána do 21 dnů po obdržení žádosti o svolání. Není-li členská schůze 

na uvedené žádosti svolána představenstvem tak, aby se konala do 30 dnů od doručení 

žádosti, musí být členská schůze svolána i jedním nebo několika členy představenstva, 

likvidátorem nebo kontrolní komisí; nestane-li se tak ani do 10 dnů po uplynutí této lhůty, 

může členskou schůzi svolat osoba písemně k tomu zmocněná všemi členy, kteří o svolání 

členské schůze požádali. 

4) Členská schůze musí být svolána alespoň 15 dnů předem oznámením na vývěsce v domě, 

na internetových stránkách družstva a písemnou pozvánkou, na ní má být uvedeno: 

 firma a sídlo družstva; 

 místo, datum a hodina konání; 

 označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze; 

 program konání schůze; 

 místo, kde se člen může seznámit s podklady pro jednání členské schůze, pokud 

nejsou přiloženy k pozvánce. 

K pozvánce mají být podle potřeby přiloženy podklady pro jednání členské schůze. 

5) Není-li členská schůze schopna usnášení, musí být svolána náhradní členská schůze do tří 

týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská 

schůze musí mít nezměněný pořad jednání, je schopna usnášení za přítomnosti jakéhokoli 

počtu členů družstva. 

6) Do působnosti členské schůze patří: 

 měnit stanovy a přijímat domovní řád, avšak o převodu bytů do osobního vlastnictví 

členů před uplynutím lhůty 20let od kolaudace stavby nemůže členská schůze 

rozhodnout bez souhlasu zakládajícího člena družstva – Města Nová Včelnice; 

 volit a odvolávat členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise; 

 určovat výši odměny členů představenstva a kontrolní komise;  



 rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení; 

 schvalování účetní závěrky; 

 rozhodovat o rozdělení a užití zisku a o způsobu úhrady ztráty, schvalovat pravidla pro 

tvorbu a užití fondů družstva; 

 rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva; 

 rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva; 

 rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a jiném zrušení družstva; 

 hlasovat o dalších otázkách družstva, pokud to stanoví zákon, stanovy, popřípadě si to 

členská schůze vyhradí. 

7) Usnesení členské schůze o změně stanov, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva 

nebo převodu či zastavení závodu družstva či jeho podstatné části se osvědčuje veřejnou 

listinou. 

8) Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: 

 je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu 

 rozhoduje-li se o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení 

z družstva 

 rozhoduje-li se o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva 

9) Usnesení členské schůze může být zrušeno soudem na základě žaloby člena družstva, 

představenstva, kontrolní komise nebo likvidátora na neplatnost usnesení podané pro 

rozpor se zákonem nebo stanovami do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o 

rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí 

rozhodnutí. 

 

Článek 19 

Představenstvo 

1) Představenstvo má 3 členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. 

2) Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Za představenstvo jedná navenek jeho 

předseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná 

forma, je třeba podpisu dvou členů představenstva. 

3) V souladu se stanovami a usnesením členské schůze řídí představenstvo činnost družstva 

a rozhoduje o všech otázkách, které nejsou vyhrazeny zákonem nebo stanovami jinému 

orgánu. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. Představenstvu přísluší zejména 

obchodní vedení družstva, zajištění řádného vedení účetnictví. Členské schůzi předkládá 

ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 

4) Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Představenstvo rozhoduje na 

svých zasedáních, která se mají konat dle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. Musí 

se sejít do deseti dnů ode dne doručení podnětu kontrolní komise, nedošlo-li na její výzvu 

k nápravě zjištěných nedostatků. 

5) Představenstvo volí svého předsedu a místopředsedu. 

6) Předseda organizuje a řídí jednání představenstva. Organizuje též a přípravu členské 

schůze a její zasedání řídí, pokud tím členská schůze nepověří jiného člena. 

7) Předseda organizuje a řídí běžnou činnost družstva. 

8) V rámci běžného řízení družstva rozhoduje předseda o otázkách, které nejsou vyhrazeny 

členské schůzi nebo představenstvu. V nebezpečí z prodlení může rozhodnout namísto 

představenstva, kterému však musí takové své rozhodnutí předložit ke schválení na jeho 

nejbližším zasedání. 

 

Článek 20 

Kontrolní komise 



1) Členská schůze volí alespoň tříčlennou kontrolní komisi. Jejího předsedu a místopředsedu 

volí rovněž členská schůze. Je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze 

členské schůzi. 

2) Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Přijímá a 

projednává stížnosti členů družstva a usiluje o sjednání nápravy. Kontrolní komise 

zejména kontroluje dodržování právních předpisů, stanov a plnění usnesení členské 

schůze, a vyjadřuje se k roční účetní závěrce družstva a k návrhu na rozdělení zisku nebo 

úhrady ztráty družstva. 

3) Představenstvo je povinno poskytnout kontrolní komisi na její žádost jakékoli informace o 

hospodaření družstva. Vyskytnou-li se skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky na 

hospodaření družstva nebo na postavení družstva a jeho členů, je o nich představenstvo 

povinno bez zbytečného odkladu informovat kontrolní komisi. 

4) Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tří měsíce. 

5) Nedostatky zjištěné kontrolní komisí anebo jí pověřenými členy při kontrolách a revizích, 

oznamuje kontrolní komise představenstvu družstva ve formě revizního nálezu a vyžaduje 

zjednání nápravy. Nevyhoví-li představenstvo návrhu kontrolní komise ve stanovené nebo 

dohodnuté lhůtě a kontrolní komise na zjednání nápravy trvá, požádá představenstvo o 

svolání členské schůze. 

 

Kapitola V. 

Hospodaření družstva 

 

Článek 21 

Zásady hospodaření 

1) Družstvo hospodaří samostatně a na svůj účet. 

2) Náklady hradí družstvo ze svých fondů vytvářených z příjmů ze své činnosti, z příspěvků 

svých členů, popřípadě z dalších zdrojů. 

3) O svém finančním hospodaření vede družstvo účetní evidenci podle příslušných právních 

předpisů. 

4) Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní byty nebo budovy s družstevními 

byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí 

souhlas (písemně s úředně ověřeným podpisem) alespoň 2/3 členů bytového družstva, 

kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů. 

 

Článek 22 

Fondy  

1) Družstvo zřizuje fondy, rozhodne-li tak členská schůze. 

2) S prostředky fondu družstvo běžně hospodaří. Nesmí se však za trvání družstva použít 

k rozdělení mezi členy. 

3) Podrobnější pravidla pro tvorbu a užití fondů stanoví členská schůze. 

 

Článek 23 

Způsob použití zisku a úhrada ztráty 

1) O způsobu použití zisku rozhoduje členská schůze při projednávání roční účetní závěrky. 

Při tom je povinna dbát, aby družstvo oddělilo ze zjištěného zisku částky ke splnění svých 

odvodových povinností vyplývajících mu z  příslušných zákonů a k dotaci fondů družstva, 

pokud jsou utvořeny. 

2) Část zisku, určená k rozdělení mezi členy, se použije jako splátka na jimi upsané a dosud 

nesplacené členské vklady. Po úplném splacení členského vkladu se členovi poskytuje 

jemu náležející náležící část zisku v hotovosti nebo jinak podle jeho dispozic. 



3) Nestačí-li k úhradě ztráty družstva vykázané roční účetní závěrkou prostředky družstva, 

ani ji nelze převést do dalšího roku, může členská schůze rozhodnout, že členové jsou 

povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Uhrazovací povinnost člena nesmí přesahovat 

trojnásobek výše jeho základního členského vkladu. 

 

Kapitola V. 

Zánik družstva 

 

Článek 24 

Způsoby zániku družstva 

1) Družstvo může být zrušeno: 

a) usnesením členské schůze, které se osvědčuje notářským zápisem, 

b) prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek 

majetku, 

c) rozhodnutím soudu, 

d) splynutím, sloučením nebo rozdělením družstva, 

e) jinými způsoby stanovenými zákonem o obchodních korporacích, subsidiárně občanským 

zákoníkem. 

2) Soud na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu zruší družstvo a nařídí 

jeho likvidaci jestliže: 

a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný 

pořádek; 

b) nesplňuje nadále předpoklady vyžadované pro vznik družstva zákonem; 

c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se; 

d) není schopno po dobu delší než jeden rok vykonávat svou činnost a plnit tak svůj účel; 

e) nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi členy; 

f) porušuje závažným způsobem ustanovení jiného právního předpisu o hospodaření se svým 

majetkem; 

g) provozuje činnost, která je v rozporu s jiným zákonem, zejména jde-li o takovou činnost, 

která může ohrozit uspokojování bytových potřeb členů družstva. 

 

Článek 25 

Likvidace a zánik družstva 

1) Ruší-li se družstvo bez právního nástupce, vstupuje do likvidace, která má probíhat podle 

zákona o obchodních korporacích, subsidiárně občanského zákoníku. 

2) Likvidátora jmenuje členská schůze. V případě, že o zrušení družstva rozhodl soud, 

jmenuje likvidátora soud. 

3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 

 

Kapitola VI. 

Společná a závěrečná ustanovení 

Článek 26 

1) Podrobnější pravidla pro užívání, správu a údržbu a opravy domu obsahuje domovní řád. 

2) Skutečnosti ve stanovách neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o 

obchodních korporacích a dalších právních předpisů České republiky. 

 

V Nové Včelnici dne ………………. 

 

   ing. Karel Dvořák          Petr Neugebauer 

předseda představenstva    místopředseda představenstva 


