
STANOVY
BYTOVÉHO DRUŽSTVA BUBENSKÁ 1160

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ------------------------------------------------------------------------
1.1.Bytové družstvo Bubenská 1160/13 (dále jen „družstvo“) je právnickou 

osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a se 
zodpovědností z těchto vztahů vyplývající. Za porušení svých závazků 
odpovídá celým svým majetkem. ---------------------------------------------------

1.2.Družstvo přijalo název „Bytové družstvo Bubenská 1160“. ------------------
1.3.Sídlo družstva je Praha 7, Bubenská 1160/13, PSČ 170 00. ---------------

2.   CÍLE A ČINNOST DRUŽSTVA ------------------------------------------------------------------

2.1.  Předmětem činnosti družstva je pronájem, správa, údržba a renovace 
domovního fondu, tzn. především provoz bytových a nebytových 
objektů, péče o společné vnitřní prostory, péče a provoz společných 
technologických zařízení a zabezpečování služeb spojených
s bydlením. Konkrétní podmínky budou zpracovány v provozním řádu. -

2.2.  Družstvo zejména zabezpečuje: ----------------------------------------------------
2.2.1. Údržbu, opravy a modernizaci bytových jednotek a nebytové jednotky, 

které má družstvo ve vlastnictví. ----------------------------------------------------
2.2.2. Dodávku elektrické energie, plynu, vody a odvod kanalizačních splašků, 

pokud se to týká bytů a jednotek v majetku družstva. -------------------------
2.3.  Družstvo zabezpečuje další činnosti a služby schválené členskou 

schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva. --------------------
2.4.  Předmětem podnikání je pronájem a správa nemovitostí, bytových a 

nebytových prostor a poskytování pouze základních služeb spojených 
s pronájmem. ----------------------------------------------------------------------------

3.   ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU ------------------------------------------------------------------------

3.1.  Členem družstva se může stát. -----------------------------------------------------
3.1.1.  Stávající nájemce bytu při založení družstva dnem vzniku družstva. -----
3.1.2.  V rámci dědického řízení ten, na koho přechází členský podíl. ------------
3.1.3. Osoba fyzická nebo právnická, která získá byt výměnou, převodem 

členského podílu či rekonstrukcí společných prostor na byt. ----------------
3.2. Nezletilý občan se může stát členem družstva pouze z důvodů dědění 

či darování. -------------------------------------------------------------------------------
3.3. Členem družstva v době převodu majetku na družstvo nemůže být 

osoba, která v domě nebydlí. --------------------------------------------------------
3.4. Členové neručí za závazky družstva. Na základě rozhodnutí členské 

schůze však mají členové vůči družstvu uhrazovací povinnost ke krytí 
ztrát družstva, a to až do výše trojnásobku základního členského 
vkladu, jenž činí 3.600,- Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých). -----

4.    VZNIK ČLENSTVÍ ---------------------------------------------------------------------------------

4.1.    Členství vzniká při založení družstva dle čl. 3 po zaplacení zápisného 
ve výši 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) a vstupního vkladu 
(základního členského vkladu) ve výši 3.600,- Kč (slovy: tři tisíce šest 



set korun českých) do 15 (slovy: patnácti) dnů od vykonání ustavující 
členské schůze určenému členu představenstva. ------------------------------

4.2.   Člen družstva je povinen zaplatit základní členský podíl přesahující 
vstupní vklad (základní členský podíl) ve lhůtě schválené členskou 
schůzí. -------------------------------------------------------------------------------------

4.3.     Výše základního členského podílu je jednotná pro všechny členy a činí 
3.600,- Kč (slovy: tři tisíce šest set korun českých). Rozhodla tak 
ustavující schůze družstva v roce 1994 (slovy: jeden tisíc devět set 
devadesát čtyři). ------------------------------------------------------------------------

4.4.    Zapisovaný základní kapitál činí 54.000,- Kč (slovy: padesát čtyři tisíce
korun českých) a je souhrnem členských vkladů, k jejichž splacení 
se zavázali členové družstva. -------------------------------------------------------

4.5.     Družstvo zřizuje nedělitelný fond ve výši 5.400,- Kč (slovy: pět tisíc čtyři 
sta korun českých), tento fond se doplňuje o 10 % (slovy: deset 
procent) ročního čistého zisku, pokud jej vytváří, a to až do té doby, kdy 
výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině
zapisovaného základního kapitálu družstva. Tento fond se nesmí použít 
za trvání družstva k rozdělení mezi členy. ---------------------------------------

4.6.   Představenstvo družstva rozhodne o přihlášce za člena družstva nebo 
o zrušení členství do 30 (slovy: třiceti) dnů od jejího doručení a žadateli 
oznámí své rozhodnutí písemně proti potvrzení o doručení. ----------------

4.7.    Družstvo vrátí zápisné a vstupní vklad žadateli, který nebyl přijat 
za člena družstva, do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne nabytí právní moci 
zamítavého rozhodnutí. ---------------------------------------------------------------

5.    SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ -----------------------------------------------------------

5.1.   Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, 
vzniká společné členství manželů v družstvu i druhému manželovi. ------

5.2.    Manželé vystupují v družstvu společně a nerozdílně a mají jen jeden 
hlas. ----------------------------------------------------------------------------------------

5.3.   Ustanovení čl. 5.1. neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. ------------

6.    SPLYNUTÍ A PŘEMĚNA ČLENSTVÍ --------------------------------------------------------

        6.1. Jestliže stávající člen družstva získal v družstvu další členský podíl 
děděním, dohodou o převodu členského podílu nebo uzavřením 
manželství, vyzve družstvo tohoto člena, aby postupoval dle ustanovení 
čl. 14. --------------------------------------------------------------------------------------

        6.2.    Rozvodem manželství nebo v případě úmrtí jednoho z manželů 
společné členství v družstvu zaniká. Členství zůstává v případě rozvodu 
manželství tomu z manželů, který v bytě zůstane bydlet v souladu 
s uzavřenou dohodou o vypořádání spoluvlastnictví manželů nebo 
tomu, který byl určen pravomocným rozhodnutím soudu. -------------------

7.     DRUŽSTEVNÍ PODÍL ----------------------------------------------------------------------------

        7.1. Družstevní podíl je souhrn práv a povinností člena družstva plynoucí 
z členství v družstvu. Jeho součástí je členský vklad, který člen uhradí 



dle ustanovení čl. 4, body 4.1. a  4.2. Družstevní podíl představuje podíl 
člena na základním kapitálu družstva.---------------------------------------------

        7.2.  Účast člena na aktivech a pasivech družstva se rozpočítává v poměru 
velikosti jeho podílu k součtu podílů všech členů družstva. -----------------

        7.3.  Proti rozhodnutí o výsledku výpočtu dle bodu 7.2. se může člen odvolat 
k členské schůzi. Odvolání však nemá odkladný účinek. --------------------

        7.4.  Jestliže člen družstva nebude nadále schopen plnit své povinnosti 
plynoucí z členství, zejména nebude moci uhrazovat výši splátek, 
může: --------------------------------------------------------------------------------------

  7.4.1.    Převést svůj podíl dle ustanovení čl. 14. --------------------------------------
  7.4.2. Z družstva odejít na základě písemné dohody schválené 

představenstvem družstva. -------------------------------------------------------
  7.4.3.  Z družstva vystoupit na základě písemného oznámení předaného 

představenstvu družstva. Vystoupením zaniká členství po uplynutí 
šesti (6) měsíců. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po dni předání písemného oznámení o 
vystoupení, které musí být potvrzeno představenstvem družstva. -----

       7.5. Podle bodu 7.4.2. a 7.4.3. členství zaniká za předpokladu, že ostatní 
členové družstva převezmou veškeré finanční závazky odcházejícího 
člena. --------------------------------------------------------------------------------------

       7.6. Z důvodů nemožnosti plnit své závazky plynoucí z členství může člen 
družstva realizovat výměnu bytu za podmínek stanovených v čl. 15. -----

       7.7. Osoba, která převzala závazek splacení členského vkladu za nájemce, 
bydlícího v rozděleném bytě, jenž neakceptuje podmínky členství, 
získává nárok na členský podíl. Její podíl se tím zvětší. ---------------------

       7.8. Při dodatečném vstupu bude výše členského vkladu a členského podílu 
nového člena stanovena členskou schůzí. ---------------------------------------

8.    ČLENSKÁ PRÁVA --------------------------------------------------------------------------------

        8.1. Člen družstva má právo zejména: --------------------------------------------------
  8.1.1. Účastnit se osobně nebo prostřednictvím zákonného zástupce na 

jednání a rozhodování členské schůze.----------------------------------------
  8.1.2.  Být volen do orgánů družstva, je-li plně svéprávný. ------------------------
  8.1.3. Účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod

poskytovaných družstvem svým členům, pokud se těchto práv sám 
nevzdá. --------------------------------------------------------------------------------

  8.1.4.  Předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se k jeho 
orgánům s připomínkami, náměty a stížnostmi, pokud se týkají 
činnosti družstva být o jejich vyřízení informován. --------------------------

  8.1.5.   Účastnit se na zpracování řádné účetní závěrky. ---------------------------

9.    ČLENSKÉ POVINNOSTI -------------------------------------------------------------------------

        9.1.         Člen družstva je povinen zejména: -----------------------------------------------
9.1.1.  Dodržovat obecně závazné právní předpisy, stanovy družstva a řídit se 

usneseními členské schůze a rozhodnutím ostatních orgánů družstva. 
9.1.2.  Uhradit základní členský vklad ve smyslu čl. 4, bod 4.1. a 4.2. -----------
9.1.3. Chránit družstevní majetek, dodržovat provozní řád domu a obecně 

závazné právní předpisy týkající se veřejného pořádku. -------------------



9.1.4. Upozorňovat na vzniklé závady na spravovaném majetku orgány 
družstva, jakož i na chování a činnosti družstevní majetek poškozující, 
podle svých možností a schopností takovému jednání zabraňovat.------

9.1.5. Oznamovat orgánům družstva změny, týkající se člena družstva a 
příslušníků jeho domácnosti, jež jsou důležité pro vedení evidence 
členů a majetku družstva. -----------------------------------------------------------

9.1.6. Udržovat a pečovat o majetek v soukromém vlastnictví, jenž je s 
majetkem družstva spojen, s cílem předcházet poškozování 
družstevního majetku a znepříjemňování životního prostředí v domě 
v rozporu s provozním řádem a zvyky v místě obvyklými. -----------------

9.1.7. Umožnit pověřeným zástupcům družstva zjištění technického stavu 
bytu, pokud se jedná o byt družstevní. ------------------------------------------

9.1.8. Platit úhrady za služby spojené s bydlením a do fondu oprav, jehož 
výši stanoví členská schůze. -------------------------------------------------------

10.   ČLENSKÁ EVIDENCE ---------------------------------------------------------------------------

       10.1. Družstvo vede evidenci členů, kterou tvoří seznam členů a doklady a 
korespondence s nimi. ----------------------------------------------------------------

       10.2. Do seznamu členů zapisuje všechny své členy s uvedením jména a 
bydliště, výše jejich členského vkladu, dne a způsobu vzniku členství, 
výše členského vkladu a rozsahu splnění vkladové povinnosti. Do 
seznamu se bez zbytečného odkladu zapíší všechny změny 
evidovaných skutečností. -------------------------------------------------------------

        10.3. Součástí evidence členů jsou doklady a korespondence s členy, 
vyplývající z členského vztahu. -----------------------------------------------------

11.   ZÁNIK ČLENSTVÍ ---------------------------------------------------------------------------------

       11. 1.     Členství zaniká: -------------------------------------------------------------------------
11.1.1. Písemnou dohodou. ------------------------------------------------------------------
11.1.2. Vystoupením. ---------------------------------------------------------------------------
11.1.3. Přechodem družstevního podílu. --------------------------------------------------
11.1.4. Úmrtím člena, nepřechází-li členství na dědice. -------------------------------
11.1.5. Vyloučením. -----------------------------------------------------------------------------
11.1.6. Prohlášením konkursu na majetek člena. ---------------------------------------
11.1.7. Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena. --------
11.1.8. 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 zvláštního 
právního předpisu a byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení
exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu. -----------------------

           11.1.9. Zánikem družstva. --------------------------------------------------------------------
      11.2. Písemnou dohodou mezi členem a družstvem může členství zaniknout 

kdykoli.-------------------------------------------------------------------------------------



        11.3. Člen družstva může vystoupit způsobem a za podmínek ustanovení čl. 
4, bod 4.6. --------------------------------------------------------------------------------

        11.4. Zemře-li člen družstva a nejde-li o společné členství manželů, přechází 
jeho smrtí členský podíl na dědice. ------------------------------------------------

        11.5.  Rozhodnutím představenstva družstva může být z družstva vyloučen 
člen, který: --------------------------------------------------------------------------------

11.5.1. Opakovaně a po výstraze porušuje obecně závazné právní předpisy, 
týkající se veřejného pořádku, stanov nebo rozhodnutí orgánů 
družstva. --------------------------------------------------------------------------------

11.5.2. Užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká značná škoda nebo 
trpí, aby se tak majetku užívalo. --------------------------------------------------

11.5.3. Sám nebo se spolubydlícími porušuje pořádek v domě, pravidla 
morálky a soužití občanů. -----------------------------------------------------------

11.5.4. Neplatí úhradu za služby spojené s bydlením za dobu delší než 3 
(slovy: tři) měsíce a nepožádal o odklad. ---------------------------------------

11.5.5. Byl odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho 
členům, jeho majetku nebo proti jeho zájmům. -------------------------------

        11.6.    Vyloučení musí být členu oznámeno písemně. --------------------------------
        11.7.   O vyloučení podle čl. 11.5. bodů 11.5.1. až 11.5.5. může rozhodnout 

představenstvo družstva po předcházející písemné výstraze, doručené 
do vlastních rukou a musí obsahovat odůvodnění. ----------------------------

        11.8. Proti rozhodnutí se může člen odvolat ke členské schůzi, odvolání má 
odkladný účinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatněno do tří 
měsíců ode dne, kdy se člen dověděl, nebo mohl dovědět o rozhodnutí 
o vyloučení. O odvolání rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou 
většinou všech členů. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá 
soudnímu přezkoumání. Je-li rozhodnutí členské schůze v rozporu se 
stanovami, nebo právními předpisy, soud na návrh člena, jehož se
rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí členské schůze za neplatné. --------

12.    MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ -----------------------------------------------------------------

        12.1. Zánikem členství vzniká bývalému členovi, jeho dědicům nebo právním 
nástupcům právo na výplatu zůstatkové hodnoty členského podílu dle 
§ 623 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to nejdříve tři (3) 
měsíce po schválení roční účetní závěrky za rok, v němž členství 
zaniklo. Podmínkou výplaty je vyklizení bytu. Lhůta pro vyklizení bytu 
bude dohodnuta individuálně. -------------------------------------------------------

        12.2. Kromě nároku dle bodu 12.1. nemá bývalý člen ani jeho dědicové nebo 
právní nástupci z důvodů zániku členství nárok na žádnou jinou část 
majetku družstva. -----------------------------------------------------------------------

       12.3.  Družstvo započte své splatné pohledávky vůči bývalému členovi do 
doby schválení řádné účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. ---

        12.4. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených 
s členstvím, nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči 
družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci 
převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. ---------------------------------



13.    ZÁNIK SPOLEČNÉHO ČLENSTVÍ MANŽELŮ ------------------------------------------

        13.1.   Společné členství manželů zaniká: ----------------------------------------------
13.1.1.  Zánikem členství podle ustanovení čl. 11. -------------------------------------
13.1.2.  Smrtí jednoho z manželů. ----------------------------------------------------------
13.1.3.  Dohodou rozvedených manželů. -------------------------------------------------
13.1.4.  Rozhodnutím soudu, které nabylo právní moci. ------------------------------
13.1.5.  Zánikem spoluvlastnictví manželů za trvání manželství. -------------------

        13.2. Zanikne-li společné členství manželů smrtí jednoho z nich, zůstává 
členem pozůstalý manžel, je-li dědicem. -----------------------------------------

        13.3.  Po rozvodu manželství zůstane členem ten z rozvedených manželů, 
který byl určen dohodou manželů nebo pravomocným rozhodnutím 
soudu. -------------------------------------------------------------------------------------

        13.4. Dojde-li za trvání manželství k zániku spoluvlastnictví manželů nebo 
jeden z manželů byt dobrovolně trvale opustí, zůstává členem ten 
z manželů, který v bytě dále bydlí. -------------------------------------------------

DISPOZICE S DRUŽSTEVNÍM PODÍLEM

14.    PŘEVOD DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU -------------------------------------------------------

        14.1. Převod družstevního podílu členem družstva nepodléhá souhlasu 
družstva. Členský podíl přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu 
předložením smlouvy o převodu členství představenstvu družstva nebo 
pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. -------------------------------------

        14.2.  Dohodu o převodu členství na jiného občana může uzavírat člen 
družstva nebo jeho dědic. ------------------------------------------------------------

15.    VÝMĚNA BYTU ----------------------------------------------------------------------------------

        15.1. Člen družstva může uzavřít dohodu o výměně bytu s fyzickou, nebo 
právnickou osobou, která splňuje podmínky členství. Dohoda musí být 
písemná a musí obsahovat dohodu o vzájemném majetkovém 
vypořádání, která neodporuje ustanovením těchto stanov. ------------------

        15.2. Výměna se musí uskutečnit do 3 (slovy: tří) měsíců od oznámení 
termínu realizace. V případě nesplnění těchto podmínek je dohoda 
neplatná. ----------------------------------------------------------------------------------

        15.3.  Realizuje-li se výměna bytu podle bodu 15.1.1, dochází s ní i k převodu 
družstevního podílu písemnou formou, jejíž nedílnou součástí je i 
dohoda o vzájemném majetkovém vypořádání. --------------------------------

16.     PRONÁJEM BYTU, VYUŽÍVÁNÍ BYTU ---------------------------------------------------

         16.1. Nájemce, který není členem družstva, může byt nebo jeho část 
pronajmout k bydlení pouze s písemným souhlasem družstva. ------------

         16.2. Soud může rozhodnutím nahradit souhlas družstva. --------------------------



         16.3. Vztah družstva k nájemcům, jež nejsou členy družstva, bude určen 
nájemní smlouvou uzavřenou mezi družstvem jako spoluvlastníkem 
domu na straně jedné a nájemci, kteří nejsou členy družstva na straně 
druhé. --------------------------------------------------------------------------------------

         16.4. Družstevní byt lze využívat jinak než k bydlení pouze se souhlasem 
členské schůze. -------------------------------------------------------------------------

DISPOZICE S BYTOVÝM A NEBYTOVÝM FONDEM

17.    OBSAZOVÁNÍ UVOLNĚNÝCH BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR -------------

        17.1.  O využití a dispozicích s byty, k nimž vlastní družstvo členský podíl, a s
nebytovými prostorami rozhodne členská schůze v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. -------------------------------------------------------

18.    ORGÁNY DRUŽSTVA --------------------------------------------------------------------------

        18.1. Orgány družstva jsou: -----------------------------------------------------------------
          18.1.1    Členská schůze. ----------------------------------------------------------------------
          18.1.2.   Představenstvo. -----------------------------------------------------------------------
          18.1.3.   Kontrolní komise. ---------------------------------------------------------------------

        18.1.4. V případě, že nebude možné pro obsazení funkcí členů představenstva 
získat dostatečný počet hlasů, bude podle ustanovení § 726 zákona o 
obchodních korporacích zvolen pouze předseda družstva a jeho 
zástupce. --------------------------------------------------------------------------------

        18.2. Představenstvo, předsedu, jeho zástupce a kontrolní komisi volí 
členská schůze. -------------------------------------------------------------------------

        18.3.  Funkční období volených orgánů je 5 (slovy: pět) let. -------------------------
        18.4. Člen voleného orgánu může v průběhu volebního období na základě 

písemného oznámení odstoupit. ----------------------------------------------------
        18.5. Pro volby nebo odvolání členů volených orgánů musí být přítomno 

minimálně 75 % (slovy: sedmdesát pět procent) členů a pro návrh na 
volbu nebo odvolání musí hlasovat nadpoloviční většina přítomných. ----

        18.6. Členská schůze musí být svolána 15 (slovy: patnáct) dní před svým 
konáním veřejným oznámením v domě na informační desce a také na 
internetových stránkách družstva. Pozvánka musí obsahovat alespoň 
firmu a sídlo družstva, místo a dobu zahájení členské schůze, 
označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská 
schůze, program členské schůze a místo, kde se člen může seznámit 
s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud 
nejsou přiloženy k pozvánce. Orgány družstva mohou jednat pouze 
v rozsahu, v jakém jsou pověřeny členskou schůzí nebo stanovami a o 
záležitostech, které do jejich působnosti patří. ----------------------------------

        18.7. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé rozhodovat pouze za účasti 
nadpoloviční většiny členů. -----------------------------------------------------------

        18.8. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo 
družstva náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří (3) týdnů 
ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Musí být 
stejný program jednání a pro její usnášení neplatí ustanovení bodu 
18.5. ----------------------------------------------------------------------------------------



        18.9.   Ustanovení bodu 18.8. neplatí v době od 30.6. (slovy: třicátého června)
do 31.8. (slovy: třicátého prvního srpna) každého roku. ----------------------

        18.10. Funkcionářům družstva může být poskytnuta za výkon jejich funkcí 
odměna. Udělení odměny a její výše podléhá schválení členské 
schůze. ------------------------------------------------------------------------------------

        18.11. Z jednání kolektivních orgánů se pořizují zápisy obsahující 
projednávané otázky, přijatá rozhodnutí a výsledky hlasování o nich. 
Zápisy podepisuje člen orgánu, který jednání řídil. ----------------------------

        18.12. Členové volených orgánů nesmějí být podnikateli ani členy statutárních 
a dozorčích orgánů právnických osob se stejným předmětem činnosti. --

19.    ČLENSKÁ SCHŮZE ----------------------------------------------------------------------------

        19.1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze. Do výlučné pravomoci 
členské schůze patří: ------------------------------------------------------------------

19.1.1. Přijímat a měnit stanovy. -----------------------------------------------------------
19.1.2. Volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise družstva, 

případně dle bodu 18.1.4. předsedu družstva a jeho zástupce. ----------
19.1.3.  Projednávat zprávy představenstva a kontrolní komise družstva. -------
19.1.4. Schvalovat koncepci rozvoje a hospodářské záměry, tvorbu a použití 

fondu, schvalovat roční závěrku. --------------------------------------------------
19.1.5. Rozhodovat o odvoláních a stížnostech proti usnesení představenstva 

družstva. --------------------------------------------------------------------------------
19.1.6.  Rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního jmění.--
19.1.7.  Rozhodovat o zrušení družstva, splynutí, sloučení nebo přeměně. -----
19.1.8.  Rozhodovat o dispozicích s bytovými a nebytovými prostory. ------------
19.1.9. Rozhodovat o rozdělení a užití zisku a způsobu úhrady ztráty a další 

záležitosti uvedené v ust. § 656 zákona o obchodních korporacích. ----
        19.2.  Členská schůze musí být svolána nejméně jednou ročně, nejpozději 

do měsíce po sestavení řádné účetní závěrky a vždy, jestliže o to 
požádá 1/3 (slovy: jedna třetina) členů. Schůzi svolává představenstvo 
družstva. Schůzi řídí předseda představenstva nebo v případě postupu 
dle čl. 18.1.4 předseda družstva nebo jeho zástupce. Pozvánka 
na schůzi musí být vyvěšena veřejně na informační desce v domě i 
oznámena na internetu a je třeba ji zaslat či doručit všem členům 
družstva, to vše nejméně 15 (slovy: patnáct) dní před konáním členské 
schůze. Dále platí, pokud není již uvedeno, ustanovení § 636 sž 642 
zákona o obchodních korporacích. -------------------------------------------------

       19.3. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina 
všech členů majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo 
stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. Členská schůze se 
usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo 
stanovy vyšší počet hlasů. -----------------------------------------------------------
O způsobu hlasování se rozhoduje na členské schůzi. Při hlasování 
připadá jeden (1) hlas na jednoho (1) člena. Pokud má však člen práva 
a povinnosti k více než jednomu bytu, má takový počet hlasů, který 
odpovídá tomuto počtu bytů. ---------------------------------------------------------

       19.4.  Člen družstva může zmocnit jiného člena družstva, aby jej na členské 
schůzi zastupoval. Jedna osoba však může být zástupcem nejvýše 
jedné třetiny všech členů družstva. Ve zmocnění se přesně uvede 



rozsah zastoupení a jak má zastupující hlasovat o předem oznámených 
bodech programu s tím, že o ostatních záležitostech je oprávněn 
hlasovat dle vlastního uvážení. -----------------------------------------------------

       19.5.  Z jednání schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: -----------------
           19.5.1.  Datum a místo konání schůze. ----------------------------------------------------
           19.5.2.  Přijatá usnesení. ----------------------------------------------------------------------
           19.5.3.  Výsledky hlasování. ------------------------------------------------------------------
           19.5.4.  Nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. --------
       19.6.  Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a 

podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. ------------------
      19.7. Rozhodování v působnosti členské schůze lze rovněž vykonávat per 

rollam. V takovém případě zašle družstvo nebo osoba oprávněná ke 
svolání členské schůze všem členům návrh rozhodnutí. Návrh 
rozhodnutí obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, 
lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce trvání 15 (slovy: patnáct) dní 
a podklady potřebné pro jeho přijetí. V dalším platí ust. § 652 a násl. 
zákona o obchodních korporacích. -------------------------------------------------

20.   PŘEDSTAVENSTVO -----------------------------------------------------------------------------

        20.1. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které 
nejsou vyhrazeny podle zákona o obchodních korporacích nebo podle 
stanov jinému orgánu. -----------------------------------------------------------------

        20.2.  Představenstvo je statutárním orgánem družstva a má tři (3) členy. Plní 
usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Navenek jedná 
za představenstvo předseda nebo místopředseda, které si zvolí členská 
schůze.Je-li však třeba pro právní jednání, která činí představenstvo, 
písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou (2) členů 
představenstva. -------------------------------------------------------------------------

        20.3.  Představenstvo zejména: -------------------------------------------------------------
           20.3.1. Svolává členské schůze a připravuje podklady pro jejich jednání. -------
           20.3.2. Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. -------------
          20.3.3. Je povinno sestavit řádnou účetní uzávěrku za každý rok, navrhnout 

způsob rozdělení a užití zisku a toto předložit členské schůzi ke 
schválení, odpovídá za administrativu a za vedení členské evidence, 
odpovídá za předání listin, které zakládají do sbírky vedené 
rejstříkovým soudem. ----------------------------------------------------------------

           20.3.4. Předseda organizuje a řídí jednání členské schůze a představenstva. -
           20.3.5. Jedná ve věcech, ke kterým jej členská schůze zmocní. -------------------
        20.4. Představenstvo se schází nejméně čtyřikrát ročně. ---------------------------
       20.5.  V případě, že se bude postupovat podle bodu 18.1.4. těchto stanov plní 

úkoly představenstva předseda družstva. ----------------------------------------

21.   KONTROLNÍ KOMISE --------------------------------------------------------------------------

        21.1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem družstva, který kontroluje 
veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. --------------

        21.2.  Kontrolní komise má tři (3) členy. ---------------------------------------------------
        21.3.   Člen kontrolní komise nesmí být členem představenstva a naopak. ------
        21.4.    Kontrolní komise zejména kontroluje: ---------------------------------------------



           21.4.1.  Dodržování stanov a právních předpisů. ---------------------------------------
           21.4.2.  Plnění usnesení členské schůze. ------------------------------------------------
           21.4.3. Vyjadřuje se k hospodaření družstva, roční účetní uzávěrce a k návrhu 

na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. ------------------------------------------
       21.5. Je oprávněna požadovat od členů všechny doklady a informace, jež 

považuje za potřebné. Stejné právo má vůči představenstvu. 
Představenstvo družstva i jeho jednotliví členové jsou povinni tyto 
informace a doklady poskytnout. ---------------------------------------------------

        21.6.  Schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce. -------------------------------------
        21.7. Zprávy o výsledku kontrol předkládá představenstvu a sama je 

oprávněna navrhovat nápravná opatření. ----------------------------------------
        21.8. Pokud představenstvo zjištěné nedostatky neodstraní, je kontrolní 

komise oprávněna svolat členskou schůzi. --------------------------------------
        21.9. V případě, že se bude postupovat dle článku 18.1.4. těchto stanov 

kontrolní komise nebude volena. ---------------------------------------------------
                                                   
22.  HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA -------------------------------------------------------------------

23.1. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet.
23.2.  Náklady hradí z fondů vytvářených ze získaných příjmů z bytového 

hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti. ---------------------------------
23.3.   Družstvo vytváří zejména tyto fondy: ----------------------------------------------

           23.3.1.  Nedělitelný fond podle bodu 4.5. těchto stanov. ------------------------------
           23.3.2.  Další fondy podle rozhodnutí členské schůze. --------------------------------
           23.3.3.  Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy. --------------

23.4. Družstvo dbá o zajištění dlouhodobé finanční rovnováhy při 
zabezpečení efektivní správy společného užívání domu. --------------------

23.5. Družstvo je povinno sestavit za každý rok účetní závěrku. Spolu 
s řádnou závěrkou navrhne představenstvo družstva i způsob užití a 
rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát. Oboje schvaluje 
členská schůze. -------------------------------------------------------------------------

23.6. Členové orgánů družstva odpovídají za škody, které družstvu způsobí 
svým protiprávním jednáním. --------------------------------------------------------

23.    ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ------------------------------------------------------

24.1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ----------------------------
24.2.   Družstvo se zrušuje: -------------------------------------------------------------------

          24.2.1.  Usnesením členské schůze schváleným 2/3 (slovy: dvou třetinovou)
většinou všech členů. ------------------------------------------------------------

          24.2.2. Prohlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení 
konkursu pro nedostatek majetku. ----------------------------------------------

          24.2.3.   Rozhodnutím soudu. ----------------------------------------------------------------

24.    USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ ------------------------

25.1. Rozhodnutí orgánů družstva týkající se jednotlivých členů se oznamují 
pouze jim, pokud členská schůze nerozhodne jinak. --------------------------



25.2. Lhůta pro podání odvolání činí obecně 15 (slovy: patnáct) dnů a počíná 
běžet dnem následujícím po doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání je 
dáno těmito stanovami. ---------------------------------------------------------------

25.3. Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí zákonem 
o obchodních korporacích, případně občanským zákoníkem. --------------

25.4. Tyto stanovy byly přijaty usnesením členské schůze, konané dne 
11.12.2001 (slovy: jedenáctého prosince roku dva tisíce jedna) a
nabývají účinnosti dnem 1.1.2002 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce 
dva). ----------------------------------------------------------------------------------------

25.5. Novelizované znění stanov v souladu s novou právní úpravou bylo 
přijato usnesením členské schůze konané dne 8. října 2014 (slovy: 
osmého října roku dva tisíce čtrnáct) a nabylo účinnosti téhož dne. ------
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