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PROJEKT ROZDĚLENÍ 
odštěpením se vznikem jednoho nového družstva 

I. Preambule 
1.1. Představenstvo družstva Stavební bytové družstvo A+G Stadion, IČO 25434136, se sídlem Jero-

nýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec vypracovalo a schválilo v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a druž-
stev v platném znění (dále též jen „Zákon o přeměnách“) tento projekt rozdělení (dále též jen „Pro-
jekt“). Na základě tohoto Projektu dojde k přeměně shora uvedeného družstva, a to formou jeho 
rozdělení odštěpením ve smyslu § 243 odst. 1, písm. b), bod 1. Zákona o přeměnách.  

1.2. Představenstvo v souvislosti s touto přeměnou dále zpracovalo písemnou zprávu o přeměně ve 
smyslu § 24 a násl. Zákona o přeměnách.  

1.3. Tento Projekt bude přezkoumán znalcem ve smyslu § 321, odst. 1 Zákona o přeměnách.  
1.4. K přeměně dle tohoto Projektu není třeba souhlasu žádného orgánu veřejné moci ve smyslu § 182 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále též jen „Občanský zákoník“) a 
§ 15a Zákona o přeměnách. Zúčastněné družstvo není příjemcem žádné veřejné podpory a není te-
dy třeba oznamovat zahájení přípravy přeměny poskytovateli takové veřejné podpory. 

1.5. Rozdělení odštěpením dle tohoto Projektu nabývá právních účinků zápisem rozdělení odštěpením 
do obchodního rejstříku. 

II. Údaje o zúčastněném družstvu 
(§ 250 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách) 

2.1. Zúčastněným družstvem je bytové družstvo  
Stavební bytové družstvo A+G Stadion 
IČO 25434136 
se sídlem Jeronýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl Dr, vložka 580 
(dále též jen „Rozdělované družstvo“).  

2.2. Rozdělované družstvo má právní formu družstva.  

III. Údaje o nástupnickém družstvu 
(§ 250 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách) 

3.1. Nástupnickým družstvem, které bude založeno v důsledku rozdělení odštěpením dle tohoto Projek-
tu, je bytové družstvo: 
Bytové družstvo Jeronýmova 574 
se sídlem Jeronýmova 574/43, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 
(dále též jen „Nástupnické družstvo“) 

3.2. Nástupnické družstvo bude mít právní formu družstva.  

IV. Způsob a cíl rozdělení 
4.1. Rozdělované družstvo tímto prohlašuje, že v roce 2022 proběhne ve smyslu ustanovení § 179 odst. 

1 a § 179 odst. 3 Občanského zákoníku a § 243 odst. 1, písm. b), bod 1. Zákona o přeměnách pro-
ces rozdělení Rozdělovaného družstva odštěpením se vznikem jednoho nového výše uvedeného 
Nástupnického družstva (dále též jen „Rozdělení“). 

4.2. V rámci Rozdělení Rozdělované družstvo nezanikne a některé části jeho jmění přejdou na Nástup-
nické družstvo podle tohoto Projektu. 
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4.3. Cílem procesu Rozdělení je zejména optimalizace organizační a administrativní struktury za úče-
lem přípravy podmínek pro budoucí vypořádání spoluvlastnických vztahů, které v době vyhotove-
ní tohoto Projektu existují mezi Rozdělovaným družstvem a statutárním městem Liberec. 

V. Rozhodný den Rozdělení 
(§ 250 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách) 

5.1. Rozhodným dnem Rozdělení ve smyslu ustanovení § 176 občanského zákoníku a § 10 odst. 1 Zá-
kona o přeměnách je den 1.1.2022 (dále též jen „Rozhodný den“). 

5.2. Od Rozhodného dne se veškerá jednání Rozdělovaného družstva týkající se níže specifikované od-
štěpované části jeho jmění považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnic-
kého družstva. 

5.3. Rozdělované družstvo je povinno vyhotovit ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni konečnou 
účetní závěrku. Rozdělované družstvo i Nástupnické družstvo jsou povinny sestavit 
k Rozhodnému dni zahajovací rozvahu, k níž musí být ve smyslu § 11b Zákona o přeměnách při-
pojen komentář, ve kterém je popsáno, do jakých položek zahajovací rozvahy byly převzaty po-
ložky vyplývající z konečné účetní závěrky Rozdělovaného družstva nebo jak jinak s nimi bylo na-
loženo. 

VI. Ocenění odštěpované části jmění Rozdělovaného družstva 
6.1. Na Nástupnické družstvo přejde Rozdělením vyčleněná část jmění Rozdělovaného družstva, která 

je specifikována níže v tomto Projektu (dále též jen „odštěpovaná část jmění“). 
6.2. Pro ocenění odštěpované části jmění, které má přejít na Nástupnické družstvo, byla znalcem jme-

nována společnost 1. Znalecká a.s., IČO 25488350, se sídlem Mozartova 679/21, Liberec I-Staré 
Město, 460 01 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad La-
bem, oddíl B, vložka 1790 (dále též jen „Znalec“), a to usnesením Krajského soudu v Ústí nad La-
bem, pobočka v Liberci ze dne 27.1.2022 č. j. 38 Nc 1/2022-3. 

6.3. Podle znaleckého posudku Znalce č. 2600/013/2022 ze dne 13.7.2022 je hodnota odštěpované čás-
ti jmění Rozdělovaného družstva, která přechází na Nástupnické družstvo, celkem 49 244 000 Kč, 
slovy čtyřicetdevětmilionůdvěstěčtyřicetčtyřitisíc korun českých. 

VII. Členové Rozdělovaného družstva, jejich vklady a přidělené jednotky 
7.1. Členy Rozdělovaného družstva jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu osoby uvedené v Příloze č. 

1 tohoto Projektu (dále též jen „Členové“ nebo „Členové Rozdělovaného družstva“). Každý 
z Členů se na základním kapitálu Rozdělovaného družstva podílí základním členským vkladem a 
dalším členským vkladem. 

7.2. Základní členský vklad Členů Rozdělovaného družstva je ke dni vyhotovení tohoto Projektu 
10 000 Kč za každou Členovi přidělenou jednotku, přičemž jednotkou se dle stanov Rozdělované-
ho družstva a pro účely tohoto Projektu rozumí družstevní byt nebo nebytový prostor (jakožto sa-
mostatný předmět užívání, nájmu či vlastnictví) nacházející se v budově, která je ve vlastnictví ne-
bo spoluvlastnictví družstva (dále též jen „Jednotka“). Základní členské vklady všech Členů Roz-
dělovaného družstva jsou ke dni vyhotovení tohoto Projektu zcela splaceny. 

7.3. Výše dalšího členského vkladu je mezi Členem a Rozdělovaným družstvem sjednána vždy písem-
nou smlouvou, kterou je Členovi zároveň přidělena Jednotka (dále též jen „Smlouva o přidělení 
Jednotky“), a každá Jednotka je tak spojena s konkrétním dalším členským vkladem Člena, resp. 
s konkrétní částí jeho dalšího členského vkladu v případě, že má Člen přiděleno více Jednotek. 
S přidělením Jednotky je zároveň spojeno právo jejího nájmu a každý Člen Rozdělovaného druž-
stva, který má přidělenou Jednotku, je tak i nájemcem této Jednotky. 

7.4. Souhrn základních a dalších členských vkladů Členů tvoří základní kapitál Rozdělovaného druž-
stva. V důsledku Rozdělení bude ze základního kapitálu Rozdělovaného družstva vytvořen zá-
kladní kapitál Nástupnického družstva, a to tak, že bude tvořen veškerými základními a dalšími 
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členskými vklady spojenými s účastí v Nástupnickém družstvu u těch Členů, kteří se stanou jeho 
členy. O tutéž částku se v důsledku Rozdělení sníží základní kapitál Rozdělovaného družstva. 
V důsledku Rozdělení nedojde ke změně v celkové souhrnné výši základních členských vkladů 
žádného z Členů ani ke změně v celkové souhrnné výši dalších členských vkladů žádného z Členů, 
pokud se jedná o součet všech těchto členských vkladů, které bude mít Člen u Rozdělovaného 
družstva a Nástupnického družstva. 

7.5. Výše vlastního kapitálu Nástupnického družstva je vykázána v jeho zahajovací rozvaze 
k Rozhodnému dni.  

VIII. Účast členů Rozdělovaného družstva v Nástupnickém družstvu, výměnný poměr 
podílů 

(§ 250 odst. 1 písm. c) Zákona o přeměnách) 

8.1. Rozdělením zanikne některým Členům Rozdělovaného družstva, a to uvedeným níže v odstavci 
8.3., účast v Rozdělovaném družstvu a zároveň každému z těchto Členů vznikne nová účast 
v Nástupnickém družstvu. Některým Členům Rozdělovaného družstva, a to uvedeným níže 
v odstavci 8.4., zůstane účast v Rozdělovaném družstvu zachována a změní se pouze její rozsah, 
přičemž jim ale zároveň vznikne i nová účast v Nástupnickém družstvu. Všem zbývajícím Členům 
Rozdělovaného družstva zůstane účast v Rozdělovaném družstvu zachována beze změn, tedy výše 
jejich členských vkladů v Rozdělovaném družstvu se nemění. 

8.2. Kritériem pro určení, který Člen se stane členem Nástupnického družstva, je to, zda na Nástupnic-
ké družstvo přejde dle čl. XIII. tohoto Projektu Jednotka, která byla Členovi přidělena ve smyslu 
čl. 37 stanov Rozdělovaného družstva. Pokud některý ze Členů měl přiděleno více Jednotek, při-
čemž pouze některá nebo některé z nich přejde nebo přejdou na Nástupnické družstvo, stane se 
tento Člen členem Nástupnického družstva a zároveň zůstane i členem Rozdělovaného družstva. 
Ve smyslu § 333 odst. 1 Zákona o přeměnách se tedy členy Nástupnického družstva stanou ti Čle-
nové, kteří mají přidělené a jsou nájemci Jednotek nacházejících se ve stavbě, jejímž vlastníkem se 
Nástupnické družstvo stane. Ve smyslu § 333 odst. 2 Zákona o přeměnách pak zůstanou členy 
Rozdělovaného družstva ti Členové, kteří mají přidělené a jsou nájemci Jednotek nacházejících se 
ve stavbách, jejichž vlastníkem zůstane Rozdělované družstvo. 

8.3. Členy Nástupnického družstva, kterým v důsledku Rozdělení zcela zanikne členství v Rozdělova-
ném družstvu, se stanou Členové uvedení v Příloze č. 2 tohoto Projektu. 

8.4. Členy Nástupnického družstva, kterým zároveň zůstane zachováno členství v Rozdělovaném druž-
stvu, se stanou Členové uvedení v Příloze č. 3 tohoto Projektu. Těmto členům se zároveň změní 
rozsah jejich členství, resp. rozsah jejich majetkové účasti v Rozdělovaném družstvu tak, že se z 
jejich původních členských vkladů v Rozdělovaném družstvu oddělí část tvořená základním a dal-
ším členským vkladem, která se stane majetkovou účastí tohoto Člena v Nástupnickém družstvu, 
jak je uvedeno níže v odstavci 8.5.; Majetková účast tohoto Člena v Rozdělovaném družstvu se te-
dy zároveň v tomto rozsahu sníží, resp. v rozsahu, v němž přejde do Nástupnického družstva, část 
této majetkové účasti v Rozdělovaném družstvu zanikne. 

8.5. Členové Rozdělovaného družstva, kteří nabývají podíly v Nástupnickém družstvu v souladu 
s ustanovením odstavců 8.2., 8.3. a 8.4., je nabývají za těchto podmínek: 
- za každých 10 000 Kč ze základního členského vkladu, který měl Člen v Rozdělovaném družstvu 

a který byl spojen s konkrétní Členovi přidělenou Jednotkou, jež přešla na Nástupnické družstvo, 
vznikne Členovi základní členský vklad ve výši 10 000 Kč v Nástupnickém družstvu; 

- za každou 1 Kč z dalšího členského vkladu, který měl Člen v Rozdělovaném družstvu a který byl 
spojen s konkrétní Členovi přidělenou Jednotkou, jež přešla na Nástupnické družstvo, vznikne 
Členovi 1 Kč z dalšího členského vkladu v Nástupnickém družstvu; 

- kromě základního a dalšího členského vkladu nemá ke dni vyhotovení tohoto Projektu žádný 
z Členů žádnou další majetkovou účast v Rozdělovaném družstvu s nebude mu tedy vznikat žád-
ná další majetková účast ani v Nástupnickém družstvu. 

8.6. Výše všech členských vkladů a další majetkové účasti každého Člena v Rozdělovaném družstvu a 
Nástupnickém družstvu, pokud se stane jeho členem, zůstane po účinnosti Rozdělení ve svém sou-
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hrnu stejná, jaká byla výše členských vkladů a další majetkové účasti tohoto Člena v samotném 
Rozdělovaném družstvu před účinností Rozdělení. Výše všech členských vkladů a další majetkové 
účasti v Rozdělovaném družstvu a Nástupnickém družstvu se tedy ve svém souhrnu u žádného 
Člena nemění a zůstává zachována v té výši, v jaké byla zdrojem financování výstavby nebo jiné-
ho pořízení staveb s družstevními byty a družstevními nebytovými prostory a pozemků jimi zasta-
věných a s nimi funkčně souvisejících. 

8.7. Člen, který se stane členem Nástupnického družstva, přičemž v okamžiku účinnosti Rozdělení ne-
bude mít zcela splněnou svoji vkladovou povinnost spojenou s Jednotkou, jež přešla na Nástup-
nické družstvo, ji bude povinen splnit u Nástupnického družstva. Tuto vkladovou povinnost bude 
Nástupnickému družstvu plnit ve výši, která zbývá do úplného splacení dalšího členského vkladu 
spojeného s Členovi přidělenou Jednotkou, která přešla na Nástupnické družstvo. Pokud bylo Čle-
novi přiděleno více Jednotek, přičemž část z nich přejde na Nástupnické družstvo a část z nich zů-
stane Rozdělovanému družstvu, bude Člen plnit vkladovou povinnost u obou těchto družstev, u 
každého z nich ve výši, která zbývá do úplného splacení dalšího členského vkladu spojeného 
s Členovi přidělenou Jednotkou, která bude po Rozdělení v majetku příslušného družstva. Výše 
dalšího členského vkladu spojeného s každou Jednotkou je dána vždy písemnou smlouvou o přidě-
lení této Jednotky uzavřenou mezi Rozdělovaným družstvem a Členem, případně jeho právním 
předchůdcem.  

8.8. Žádnému Členovi se v důsledku Rozdělení nesnižuje členský vklad, respektive celková souhrnná 
výše členských vkladů, ať již byly nebo nebyly splaceny, a žádnému Členovi tedy nebude vracena 
žádná část členského vkladu ve smyslu § 320b Zákona o přeměnách. Žádnému Členovi se dále 
v souvislosti s Rozdělením nesnižuje a nepromíjí žádná část nesplněné vkladové povinnosti. 

8.9. V souvislosti se vznikem členství v Nástupnickém družstvu nevznikne žádnému Členovi povin-
nost ke splacení jakéhokoliv doplatku nad rámec vkladové povinnosti, kterou měl ve vztahu 
k Rozdělovanému družstvu. 

8.10. S ohledem na skutečnosti uvedené v odstavcích 8.2., 8.5. a 8.6. se konstatuje, že žádnému Členovi 
nevznikne v důsledku Rozdělení právo na vyplacení jakéhokoliv doplatku.  

8.11. V případě, že družstevní podíl v Rozdělovaném družstvu některého z Členů uvedených v odstavci 
8.3. nebo 8.4. bude po vyhotovení tohoto Projektu a přede dnem účinnosti Rozdělení převeden ne-
bo přejde na jinou osobu, stane se členem Nástupnického družstva namísto uvedeného Člena tato 
jiná osoba. Totéž platí v případě, že na jinou osobu bude převedena nebo přejde část družstevního 
podílu v Rozdělovaném družstvu, s níž je spojeno přidělení Jednotky, která dle tohoto Projektu 
přejde na Nástupnické družstvo. 

8.12. Pokud členství v Rozdělovaném družstvu některého z Členů uvedených v odstavci 8.3. nebo 8.4. 
zanikne po vyhotovení tohoto Projektu a přede dnem účinnosti Rozdělení, aniž by jeho družstevní 
podíl byl převeden anebo přešel na jinou osobu, tento Člen se členem Nástupnického družstva ne-
stane a na Nástupnické družstvo přechází povinnost k vyplacení vypořádacího podílu tomuto Čle-
novi. 

IX. Konečná a mezitímní účetní závěrka a zahajovací rozvahy 
9.1. Konečná účetní závěrka Rozdělovaného družstva byla Rozdělovaným družstvem zpracována ke 

dni předcházejícímu Rozhodnému dni, tj. ke dni 31.12.2021. 
9.2. Zahajovací rozvaha Rozdělovaného družstva a zahajovací rozvaha Nástupnického družstva byly 

zpracovány Rozdělovaným družstvem k Rozhodnému dni, tj. ke dni 1.1.2022.  
9.3. Rozdělované družstvo sestavilo v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách mezi-

tímní účetní závěrku, a to ke dni 31.5.2022. 
9.4. Účetní závěrky ani zahajovací rozvahy dle tohoto článku nepodléhají zákonné povinnosti jejích 

ověření auditorem. 
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X. Práva poskytovaná vlastníkům cenných papírů  
(§ 250 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách) 

10.1. Rozdělované družstvo před schválením tohoto Projektu neemitovalo žádné dluhopisy ani žádné ji-
né cenné papíry. Z tohoto důvodu nemohou být a nebudou Nástupnickým družstvem v souvislosti 
s Rozdělením poskytována žádná práva žádným vlastníkům dluhopisů či jiných cenných papírů a 
nejsou ani navrhována žádná opatření ve smyslu ustanovení § 250 odst. 1 písm. e) Zákona o pře-
měnách. V tomto Projektu tak nejsou žádná tato práva ani opatření stanovena. 

XI. Zvláštní výhody 
 (§ 250 odst. 1 písm. g) Zákona o přeměnách) 

11.1. Rozdělované družstvo ani Nástupnické družstvo nebude poskytovat v souvislosti s Rozdělením 
žádné zvláštní výhody kterémukoliv z členů představenstva Rozdělovaného družstva nebo 
Nástupnického družstva ani kterémukoliv z členů kontrolní komise Rozdělovaného družstva nebo 
Nástupnického družstva ani Znalci přezkoumávajícímu Projekt ve smyslu § 321, odst. 1 Zákona o 
přeměnách ani jiným osobám. V tomto Projektu tak nejsou žádné takové výhody ani podmínky je-
jich poskytnutí uvedeny. 

XII. Zaměstnanci 
(§ 250 odst. 1 písm.h) Zákona o přeměnách) 

12.1. Rozdělované družstvo nemá ke dni zpracování tohoto Projektu žádného zaměstnance. Žádný za-
městnanec tak ke dni účinnosti Rozdělení ani nepřechází na Nástupnické družstvo. Totéž platí i o 
veškerých právech a povinnostech vyplývajících z pracovněprávních vztahů v minulosti ukonče-
ných. Pokud bude mít Rozdělované družstvo nějaké zaměstnance ke dni účinnosti Rozdělení, zů-
stanou tyto osoby zaměstnanci Rozdělovaného družstva, a to včetně práv a povinností vyplývají-
cích z pracovněprávního vztahu. Totéž platí obdobně pro případ, že pracovněprávní vztah 
k Rozdělovanému družstvu vznikne v době po dni zpracování tohoto Projektu a zanikne před 
účinností Rozdělení.   

12.2. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádná ze smluv o výkonu funkce, které byly uzavřeny mezi 
Rozdělovaným družstvem a členy jeho statutárního orgánu a kontrolní komise, na Nástupnické 
družstvo nepřechází. 

XIII. Majetek a dluhy Rozdělovaného družstva přecházející na Nástupnické družstvo 
(§ 250 odst. 1 písm. j) Zákona o přeměnách) 

13.1. Určení majetku a dluhů, které přecházejí na Nástupnické družstvo, vyplývá z konečné účetní zá-
věrky Rozdělovaného družstva ke dni 31.12.2021 a soupisu jmění z provedené inventarizace a je 
blíže specifikováno v inventurních soupisech zpracovaných k zahajovací rozvaze Nástupnického 
družstva. Tyto soupisy jsou obsaženy v Příloze č. 4 tohoto Projektu. 

13.2. Aniž by tím bylo dotčeno obecné vymezení majetku a dluhů přecházejících na Nástupnické druž-
stvo dle odstavce 13.1. tohoto článku, přechází na Nástupnické družstvo zejména následující maje-
tek a dluhy Rozdělovaného družstva: 
13.2.1. Následující pozemky zapsané na LV č. 1279 pro k. ú. Horní Růžodol, obec Liberec, část 

obce Liberec VII-Horní Růžodol: 
- Pozemek parc. č. 323/19, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 857 m2; 
- Pozemek parc. č. 323/35, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 783 m2, jehož součástí je 

stavba – bytový dům č. p. 574 (stavba dále též jen „Budova“); 
- Pozemek parc. č. 323/37, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1167 m2; 
- Pozemek parc. č. 323/38, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 349 m2; 
- Pozemek parc. č. 328/2, ostatní plocha, zeleň, o výměře 20 m2; 
a dále stavby a stavební úpravy nezapsané do katastru nemovitostí umístěné na pozemcích 
vyjmenovaných shora v tomto odstavci; 
(společně dále též jen „Nemovitosti“). 
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13.2.2. Veškeré movité věci, které jsou vybavením Budovy a které jsou ve vlastnictví Rozdělova-
ného družstva. 

13.2.3. Veškerá práva a povinnosti, pohledávky, dluhy a závazky ze smluv včetně jejich případ-
ných dodatků a včetně smluv již zaniklých, které se přímo a výlučně vztahují k Nemovi-
tostem nebo ke kterékoliv z nich, a to zejména: 
- ze Smluv o přidělení Jednotek v Budově; 
- z nájemních smluv k bytům a nebytovým prostorům v Budově, z nájemních smluv k 

parkovacím stáním, z ostatních nájemních smluv, ze smluv o užívání nemovitých věcí 
z jiného právního důvodu, než je nájem; 

- ze smluv o dodávkách služeb a médií, zejména o dodávkách pitné vody a odvádění od-
padních vod veřejnou kanalizací, o dodávkách elektrické energie do společných prostor 
Budovy, o dodávkách tepla a teplé vody, o údržbě a revizích výtahů a dalších technic-
kých zařízení, o správě Budovy, o domovnictví; 

- ze smluv o pojištění Nemovitostí; 
- ze zástavních smluv. 

13.2.4. Veškerá práva a povinnosti, pohledávky, dluhy a závazky ze smluv uvedených v Příloze č. 
5 tohoto Projektu, včetně jejich případných dodatků, bez ohledu na to, zda tyto smlouvy 
spadají pod obecné vymezení dle odstavce 13.2.3. 

13.2.5. Veškerá práva a povinnosti, pohledávky, dluhy a závazky, které se přímo a výlučně vzta-
hují k Nemovitostem nebo ke kterékoliv z nich, vzniklé jinak než ze smluv, a to zejména 
z titulu bezdůvodného obohacení, náhrad škod, náhrad nákladů soudního řízení. 

13.2.6. Zůstatek veškerých peněžních prostředků v pokladně Rozdělovaného družstva, které byly 
třetími osobami zaplaceny v hotovosti na základě právního důvodu přímo a výlučně se 
vztahujícího k Nemovitostem, zejména pak na základě právních důvodů uvedených shora 
v odstavcích 13.2.3., 13.2.4. a 13.2.5. 

13.2.7. Část pohledávky za bankou odpovídající peněžním prostředkům na bankovním účtu č. 
265534614/0300 vedeném u Československé obchodní banky, a. s., které se přímo a vý-
lučně vztahují k Nemovitostem. Tato část pohledávky se rovná veškerým peněžním pro-
středkům připsaným na uvedený účet na základě právních důvodů přímo a výlučně se 
vztahujících k Nemovitostem, zejména pak uvedených shora v odstavcích 13.2.3., 13.2.4. 
a 13.2.5., po odečtení veškerých peněžních prostředků odepsaných z tohoto účtu na zákla-
dě právních důvodů přímo a výlučně se vztahujícím k Nemovitostem, zejména pak uvede-
ných shora v odstavcích 13.2.3., 13.2.4. a 13.2.5. 

13.2.8. Práva a povinnosti z územních rozhodnutí, rozhodnutí o stavebním povolení, kolaudač-
ních rozhodnutí, kolaudačních souhlasů, rozhodnutí o změně užívání stavby, rozhodnutí o 
povolení odstranění stavby a dalších rozhodnutí, sdělení, souhlasů či jiných správních aktů 
v záležitostech vztahujících se k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, v platném znění, včetně případného splnění procesních povinností, a to vždy v 
rozsahu, v jakém se tyto týkají Nemovitostí nebo jejich součástí a příslušenství, vybavení 
či zařízení. 

13.2.9. Práva a povinnosti z jiných rozhodnutí, sdělení, souhlasů, vyjádření nebo obdobných do-
kumentů či jiných správních aktů vydaných státními orgány či orgány územní samosprávy 
včetně případného splnění procesních povinností, a to vždy v rozsahu, v jakém se tyto tý-
kají Nemovitostí nebo jejich součástí a příslušenství, vybavení či zařízení. 

13.3. Prostředky ve fondech, které Rozdělované družstvo vytvořilo v souladu se svými stanovami, tj. 
prostředky ve fondu členských podílů, úvěrovém fondu, rizikovém fondu a fondu oprav a údržby, 
jsou u Rozdělovaného družstva evidovány podle jednotlivých Členů nebo Jednotek. 
Na Nástupnické družstvo přejde část z každého shora uvedeného fondu, která je v evidenci Rozdě-
lovaného družstva spojena s Členem, který se stane členem Nástupnického družstva dle ustanovení 
odstavců 8.3. a 8.4., nebo s Jednotkou v Budově. Z takto přešlých prostředků budou u Nástupnic-
kého družstva vytvořeny fondy se stejnými názvy, strukturou a pravidly tvorby a použití, jaké pla-
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tily vždy pro ten fond Rozdělovaného družstva, z něhož příslušné prostředky přešly. Pravidla pro 
takto vytvořené fondy jsou dále upravena ve stanovách Nástupnického družstva. 

13.4. Bližší specifikace odštěpované části jmění Rozdělovaného družstva, která přejde na Nástupnické 
družstvo, je dále obsažena ve znaleckém posudku specifikovaném shora v čl. VI. tohoto Projektu.  

13.5. Veškeré ostatní jmění Rozdělovaného družstva, které není v tomto Projektu, v konečné rozvaze a 
inventurních soupisech dle odstavce 13.1. a ve shora uvedeném znaleckém posudku zahrnuto do 
odštěpované části jmění, tzn. veškerý zde přímo či nepřímo neuvedený majetek, závazky, pohle-
dávky, dluhy, práva, a povinnosti Rozdělovaného družstva, zůstává v Rozdělovaném družstvu. To-
též platí i o veškeré obchodní a účetní dokumentaci a o výnosech, nákladech, příjmech a výdajích 
spojených s tímto neuvedeným jměním.  

13.6. Pokud v době od Rozhodného dne do dne zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku došlo či dojde  
a) k převodu či přechodu jakéhokoliv majetku či dluhu Rozdělovaného družstva, jenž měl v dů-

sledku Rozdělení přejít na Nástupnické družstvo, na třetí osobu nebo 
b) ke vzniku závazku, pohledávky, dluhu, práva či povinnosti vůči třetí osobě přímo spojených 

s majetkem či dluhem Rozdělovaného družstva, jenž měl nebo má v důsledku Rozdělení přejít 
na Nástupnické družstvo včetně uvedeného shora pod bodem a),  

přejde ke dni zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku na Nástupnické družstvo majetek a práva 
či jiná protiplnění získaná od třetí osoby v důsledku převodu či přechodu majetku či dluhu uvede-
ného shora pod bodem a) a Nástupnické družstvo se ke dni zápisu Rozdělení do obchodního 
rejstříku stane vůči třetí osobě oprávněným z práv a pohledávek a povinným ze závazků, dluhů a 
povinností uvedených shora pod bodem b). 

13.7. Po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku provede Rozdělované družstvo a Nástupnické druž-
stvo vzájemné vyúčtování za účelem identifikace a vypořádání změn odštěpované části jmění 
Rozdělovaného družstva v období od Rozhodného dne do dne zápisu Rozdělení do obchodního 
rejstříku. Rozdělované družstvo bude oprávněno obdržet od Nástupnického družstva náhradu za 
jakékoli dluhy (nebo snížení majetku), které Rozdělované družstvo uhradilo a které vznikly v sou-
vislosti s odštěpovanou částí jmění v období od Rozhodného dne do dne zápisu Rozdělení do ob-
chodního rejstříku. Nástupnické družstvo bude oprávněno obdržet od Rozdělovaného družstva ná-
hradu za jakékoli příjmy, které Rozdělované družstvo obdrželo a které vznikly v souvislosti 
s odštěpovanou částí jmění v období od Rozhodného dne do dne zápisu Rozdělení do obchodního 
rejstříku. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náhrada či vyrovnání se bude vztahovat rovněž 
na případy, které nastaly přede dnem zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku, ale vyjdou najevo 
až po tomto dni. Náhrada či vyrovnání se bude vztahovat i na veřejnoprávní povinnosti či práva, 
včetně daní. 

XIV. Obsazení orgánů Nástupnického družstva 
(§ 250 písm. k) bod 2 Zákona o přeměnách) 

14.1. Prvními členy představenstva Nástupnického družstva budou: 
- Josef Figer, nar. 11. srpna 1952, bytem Jeronýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 

Liberec; 
- Milada Raindlová, nar. 18. prosince 1971, bytem Matoušova 48/4, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Li-

berec; 
- Martina Galbavá, nar. 22. září 1966, bytem Březnická 586, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 

Liberec. 
14.2. Prvními členy kontrolní komise Nástupnického družstva budou: 

- Iva Loumová, nar. 12. května 1969, bytem Franklinova 575, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 
Liberec; 

- Josef Vorlíček, nar. 28. ledna 1977, bytem Jeronýmova 576/39, Liberec VII-Horní Růžodol, 
460 07 Liberec; 

- Karel Toman, nar. 20. února 1975, bytem V Úvoze 341, 464 01 Frýdlant. 
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XV. Stanovy Nástupnického družstva a Rozdělovaného družstva 
15.1. Text stanov Nástupnického družstva je uveden v Příloze č. 6 tohoto Projektu. 
15.2. Stanovy Rozdělovaného družstva se v souvislosti s Rozdělením mění takto: 

15.2.1. V článku 27 se celý odstavec 7) nahrazuje tímto zněním: 
7) Členové představenstva a jejich náhradníci se volí v souladu s odstavcem 10) tohoto 
článku a dále tak, aby členové představenstva nebyli ve vztahu k členům kontrolní komise 
manžely či registrovanými partnery. 

15.2.2. V článku 32 se celý odstavec 7) nahrazuje tímto zněním: 
7) Členové kontrolní komise a jejich náhradníci se volí tak, aby její členové nebyli ve 
vztahu k členům představenstva manžely či registrovanými partnery. 

15.2.3. V ostatních částech zůstávají stanovy Rozdělovaného družstva beze změn. 

XVI. Správa a archivace písemností 
16.1. Na Nástupnické družstvo přecházejí práva a povinnosti Rozdělovaného družstva spojená se sprá-

vou a archivací písemností podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, a to ve vztahu k písemnostem, které výlučně 
souvisejí s odštěpovanou částí jmění, která dle tohoto Projektu přechází na Nástupnické družstvo. 

XVII. Závěrečná ustanovení 
17.1. Nedílnou součást tohoto Projektu tvoří jeho následující Přílohy č. 1 až 6: 

Příloha č. 1 – Seznam Členů Rozdělovaného družstva; 
Příloha č. 2 – Seznam členů Nástupnického družstva, kterým zanikne členství v Rozdělovaném 
družstvu; 
Příloha č. 3 – Seznam členů Nástupnického družstva, kterým zůstane zachováno členství v Rozdě-
lovaném družstvu; 
Příloha č. 4 – Inventurní soupisy; 
Příloha č. 5 – Seznam smluv přecházejících na Nástupnické družstvo; 
Příloha č. 6 – Stanovy Nástupnického družstva;  

17.2. Další záležitosti tímto Projektem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o 
přeměnách a Občanského zákoníku. 

17.3. Návrh tohoto Projektu byl schválen představenstvem Rozdělovaného družstva dne 14.7.2022. 
17.4. Tento Projekt bude přílohou notářského zápisu osvědčujícího rozhodnutí členské schůze Rozdělo-

vaného družstva o Rozdělení. 
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Příloha č. 1 – Seznam Členů Rozdělovaného družstva 

Jméno Datum naro-
zení 

Členské 
číslo 

Adresa Dům, typ, číslo 
přiděl. jednotky 

Archalousová Radoslava 18.6.1957 62831 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 708 
Aubrecht Štěpán Ing. 6.2.1982 63330 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 501 
Balatková Táňa Mgr. Ing. 18.7.1987 63253 Dlážděná 1419, 463 11  Liberec 30 576 B 723 
Bartů Petr, Kociánová Vladimíra 3.3.1951 63358 Jeronýmova 575, 460 07  Liberec 7 575 B 705 
Bělonožníková Alena, Bělonožník Jiří 24.3.1958, 

25.12.1955 
63704 Hrdinů 568/16 460 01  Liberec 575 B 212 

Beranová Simona DiS. 3.9.1965 62902 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 704 
Brabec Kamil 5.8.1965 63069 Žizníkov 150, 470 01  Česká Lípa 575 B 411 

575 B 611 
575 B 612 

Bradíková Nikola Mgr. 25.5.1977 62943 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec VII 

574 G 812 
Bui Thi Mai 5.10.1987 63830 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 N 103 
Cinkánová Lubica Ing. 2.3.1972 63011 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec VII 576 B 524 
Collie Ivana 22.11.1976 62939 Chrastná 43, 463 52  Osečná 576 B 226 
Čejková Oldřiška 21.9.1946 63112 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 604 
Čermáková Barbora 13.4.1985 63072 Rozdvojená 157, 463 12  Šimonovice 575 B 412 
Červená Jiřina 4.3.1952 62852 Klukovická 1528/12, 155 00  Praha 5 577 B 202 
Dušková Jana 22.10.1974 63090 Jungmanova 396/12, 460 01  Liberec 2 575 B 508 
Fatka Jindřich 7.9.1962 62969 Americká 768, 460 07  Liberec 7 576 B 325 

576 B 622 
574 G 802 

Figer Josef, Figerová Veselá Ivana 
 

11.8.1952, 
23.8.1949 

 

63163 
63057 

 

Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 
 

576 B 621 
Filová Jana, Filo Petr 9.6.1977, 

27.5.1976 
63868 České mládeže 992/34, 460 06  Liberec 6 576 B 707 

Floriánová Veronika 22.1.1985 62966 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 324 
Formánek Zdeněk 24.12.1965 62885 Frimlova 342/35, 460 05  Liberec 5 577 B 504 

574 B 304 
574 B 402 
574 B 404 
574 G 821 
574 G 823 
574 G 828 

Galbavá Martina, Galbavý Otto 22.9.1966, 
22.4.1962  

63938 
64298 

Březnická 586, 460 08  Liberec 8 

574 B 305 
574 B 303 Galbavý Sebastián 15.6.1995 63403 Dobiášova 822/20 460 06  Liberec 6 
574 G 827 
575 B 607 
575 B 608 
574 G 804 

Gottwald Stanislav Ing., Gottwaldová 
Věra 
 

30.6.1943, 
21.8.1944 

 

63099 
63100 

 

Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 
 

575 B 609 
Hamouz Petr 29.5.1981 62883 Smíchovská 941, 155 00  Praha 5 577 B 502 
Havlásková Tereza 4.6.2003 065495 Jaspisová 2104, 511 01  Turnov 575 B 509 

574 B 301 Havlásek Roman Ing. 3.2.1970 63091 Jaspisová 2104, 511 01  Turnov 
574 G 819 

Havlín Luděk 12.10.1964 63097 Na Skřivanech 15, 460 01  Liberec 15 575 B 511 
Havlínová Hana 25.9.1963 63098 Na Skřivanech 15, 460 01  Liberec 15 575 B 512 

575 B 210 
576 B 507 
576 B 521 

Heligar Svobodová Lucie Ing. 25.1.1976 63002 Sasanková 851, 463 12  Liberec 

576 B 525 
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Hloušková Anna Bc. 26.1.1990 65123 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 321 
Holubec Aleš, Holubcová Laura 13.3.1984, 

22.12.1989 
63979 Lhota pod Libčany 77, 503 27 576 B 614 

Hop Jakub 12.12.1984 62873 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 403 
Hornychová Čepelková Markéta 24.9.1981 62957 Žitná 824, 460 06  Liberec 576 B 309 

576 B 509 Hromada Jiří 5.7.1975 62829 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 
576 B 510 

Hrubý Robin 25.7.2002 65048 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 225 
576 B 624 Hubka Jan 23.6.1991 63133 Národní 381/37, 460 08  Liberec 8 
576 B 625 

Hurychová Dita 26.4.1979 62899 Nad Tratí 488, 250 89  Lázně Toušeň 577 B 703 
Chrápková Pavlína 4.4.1967 63035 pavlina.es@seznam.cz 575 B 207 

575 B 309 
574 G 809 

Janda Pavel 3.7.1958 63053 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 

581 G 904 
Janoušková Zuzana 23.4.2001 64809 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 207 
Jech Ctibor 6.2.1949 62832 Vizovická 483, 460 08  Liberec 576 B 705 
Ježková Merthová Tereza Ing. 7.6.1975 64160 Březnická 612, 460 08  Liberec 8 576 B 425 
Jiruš Valdemar 9.9.1973 62985 Drážďanská 173, 405 02  Děčín 17 - Já-

lůvčí 
576 B 421 

John Vladimír 8.4.1989 65059 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 N 106 
Kasajová Vladimíra 18.4.1983 62889 Osiková 124, 460 15  Liberec 15 577 B 605 
Kavalská Nataliya 17.7.1962 65379 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 422 
Kerhart Zdeněk Mgr., Kerhartová Mi-
roslava 

19.6.1973, 
3.11.1976 

65211 Březový vrch 768/44, 460 15  Liberec 15 576 B 209 

Kirchnerová Eliška 6.3.1989 64663 Koněvova 668, 511 01  Turnov 576 B 626 
Kleknerová Zuzana 31.7.1960 65435 Raisova 889/3 460 01  Liberec 577 N 104 
Kočí Jan Ing. 26.8.1970 62983 Písecká 491, 460 08  Liberec 8 576 B 408 
Kočí Mia Vladimíra 25.2.1969 64312 Písecká 491, 460 08  Liberec 8 577 B 603 
Kolenská Marie 11.6.1972 64197 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 575 B 310 

576 B 210 
574 G 801 
574 G 829 

Kordíková Iveta 25.6.1991 63273 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 

581 G 903 
Krajcsovicsová Lenka 8.5.1977 62989 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 423 
Krajčovičová Stanislawa 29.5.1952 62833 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 306 
Kruber Tomáš 6.9.1989 65434 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 N 104 
Kubešová Andrea 27.6.1971 64199 Toužimská 918/36, 197 00  Praha 9 576 B 426 
Kynzlová Michaela 25.4.1989 65104 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 602 
Kyselová Zuzana 24.1.1984 63023 zuzka.kys@seznam.cz 576 B 612 
Kytýr Miroslav, Kytýrová Magdaléna 27.12.1968, 

27.4.1975 
65103 Větrná 54, 463 31  Dolní Chrastava 576 B 407 

576 B 310 
576 B 609 
576 B 610 
576 B 611 

Leško Richard, Lešková Monika 21.2.1981, 
17.9.1983 

62855 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 

577 B 601 
Lhota Ondřej 13.9.1974 65455 Písecká 495, 460 08  Liberec 576 B 326 
Lirš Michal Bc. 20.9.1988 64658 Srázná 931/9, 147 00  Praha 4 576 B 221 

574 B 501 
574 B 601 
574 G 840 

Loumová Iva 12.5.1969 64301 Franklinova 575, Liberec XV-Starý Harcov, 
460 15 Liberec 

574 G 841 
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Malý Daniel 25.1.1982 63789 Kubelíkova 106/24, 460 07  Liberec 7 577 B 607 
Matějčková Markéta 12.2.1975 62904 Liberecká 3, 466 01  Jablonec n. Nisou 576 B 205 

574 B 405 Mendlíková Marie 30.6.1972 64300 Zvířetice 35, 294 01  Bakov nad Jizerou 
574 G 822 

Míková Lenka, Míka Matěj  65191 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 402 
Miškovský Jiří 3.12.1973 62978 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 406 
Mlejnkova Daria 28.9.1990 63867 Jeronýmova 577, 460 07  Liberec 7 575 B 311 
Nedomanský Ludvík 23.6.1967 63010 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 523 
Neprašová Dana Bc. 19.7.1981 62826 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 503 
Neuman Josef 13.10.1972 65442 Husitská 181/33, Liberec 9 576 N 102 

575 B 704 Novotná Jitka 3.6.1973 62836 Skokanská 423, 460 08  Liberec 
574 G 805 

Ordoš Michal Mgr., Ordošová Iveta 3.8.1967, 
28.5.1967 

64067 Na Výrovce 24, 400 01  Ústí nad Labem 575 B 407 

Pěnička Michal 9.11.1988 62860 Dobiášova 865/44 460 06  Liberec 6 577 B 301 
Pešková Hana 24.1.1969 62916 Haškova 946/32, 460 06  Liberec 6 576 B 206 
Petrželová Jiřina 6.4.1952 62930 Na Výšinách 443, 460 15  Liberec 5 576 B 222 
Plašilová Lenka Ing. 27.5.1983 63031 Pekárkova 945/9, 460 15  Liberec 15 576 B 721 
Pluhař Tomáš Ing., Pluhařová Pavla 7.5.1980, 

8.1.1984 
64764 Zimní 927, 460 15  Liberec 15 575 B 211 

Plůcha Roman 22.9.1973 63364 Legií 48/6, 460 01  Liberec 12 575 B 610 
576 B 522 Poláčková Lenka 5.11.1966 63456 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 
574 G 811 

Poluljach Igor 16.10.1973 63066 Černousy 75, 463 73  Černousy, okr. Libe-
rec 

575 B 409 

576 B 409 
576 B 706 

Potoček Mojmír 11.6.1953 62893 Krumlovská 510, 460 08  Liberec 8 

577 B 608 
574 B 302 Raindl Adam 23.8.1996 64297 Žďárek 55, 463 44  Sychrov 
574 G 815 
574 B 401 Raindl Jakub, Strnadová Andrea  65196 Jeronýmova 574/43, 460 07 Liberec 7 
574 G 832 
577 B 401 
574 B 502 
574 B 505 
574 B 602 
574 B 605 
574 G 817 
574 G 818 
574 G 830 
574 G 831 
574 G 833 
574 G 834 
574 G 835 
574 G 836 
574 G 837 
581 G 901 
581 G 902 
581 G 906 
581 G 907 
576 B 722 

Raindlová Milada, Raindl Miloslav 18.12.1971, 
8.5.1971 

62944 
64190 

Matoušova 48/4, Liberec III-Jeřáb, 460 07 
Liberec 

581 G 905 
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575 B 308 Rancová Markéta, Perez Lisa Raul 5.4.1976, 
16.6.1976 

65466 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 
574 G 803 
577 B 701 Rathousová Linda 23.6.1991 64161 Jeronýmova 577, 460 07  Liberec 7 
574 G 824 

Reitspiess Vít 1.4.1970 63051 Soukenné nám. 26/7, 460 01  Liberec 3 575 B 307 
Rulák Martin 3.3.1970 62861 Jeronýmova 577, 460 07  Liberec VII - 

Horní Růžodol 
577 B 302 

Řehna Tomáš 19.1.1973 65326 Revírní 33 460 15  Liberec 15 576 B 224 
574 G 820 Samek Patrik 26.10.1990 63844 Jeronýmova 581/45, 460 07  Liberec 7 
581 B 701 

Seidl Luděk 29.6.1963 62955 Burianova 915/3, 460 06  Liberec 6 576 B 308 
576 B 322 Sklenářová Tereza Mgr., Ing. Sklenář 

Tomáš 
 62999 Na Groši 1158/11, 102 00  Praha 15 

576 B 505 
Smejkalová Jana PaedDr. 7.6.1965 61786 U Studánky 1166, 463 11  Liberec 30 576 B 613 

577 B 203 
577 B 204 
577 B 303 
577 B 304 
581 B 401 
581 B 501 

Statutární město Liberec  116 nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1 

581 B 601 
Struna Milan 2.5.1952 63068 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 575 B 410 
Svárovská - Vaňková Anna 17.1.1985 63064 Průběžná 605 289 23  Milovice 575 B 408 
Svoboda Miloš Ing., Svobodová Jana 28.4.1955, 

4.12.1956 
65457  Zlínská 558/19, 460 07  Liberec 3 576 B 506 

Szatkowski Pavel 11.6.1978 62952 Oldřichov v Hájích 99, 463 23  Oldřichov v 
Hájích 

576 B 307 

Šamajová Alena 9.9.1968 65469 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 526 
Šejc František, Šejcová Petra 25.4.1976, 

24.2.1983 
64901 Malšovice 152, 405 02  Malšovice 575 B 209 

Šemíková Jitka 14.6.1982 62992 Národní 371/29, 460 08  Liberec 8 576 B 424 
Šepsová Veronika 10.7.1966 63643 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 323 
Šlosiariková Michaela 3.8.2001 65226 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 208 
Šmerdová Lenka, Šmerda Jan 24.4.1982, 

20.7.1976 
64254 Strakonická 204 460 10  Liberec 18 576 B 223 

Štrinclová Marie MUDr. 10.8.1952 63058 Hlávkova 863, 460 14  Liberec 14 575 B 312 
Švrčinová Jiřina 23.4.1945 60226 Mšenská 13, 466 04  Jablonec nad Nisou 576 B 305 

574 B 503 
574 G 838 

Táborský Robert 25.8.1975 64302 Jeronýmova 574/43, 460 07  Liberec 7 

574 G 839 
Talaš Martin 4.2.1990 65027 Kobrova 189/6, 460 07  Liberec 577 N 101 
Tatíček Tomáš 13.8.1964 64440 Jablonecká 91/20, 460 01  Liberec 575 B 208 
Titěra Milan, Titěrová Eva 22.4.1980, 

24.7.1981 
64256 Sportovní 735, 250 64  Hovorčovice 575 B 507 

574 B 403 Toman Karel 20.2.1975 64299 V Úvoze 341, 464 01  Frýdlant 
574 G 816 

Tsiple Yuriy 28.2.1967 64225 Sametová 717, 460 01  Liberec 6 575 N 101 
Ulvr David 27.5.1982 62857 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 201 
Ulvrová Jana 23.1.1954 62878 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 404 
Vachel Jan 20.5.1956 63095 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 575 B 510 
Vampolová Marie 30.9.1952 65472 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 576 B 405 

574 G 810 Van Nguyen Dang 11.9.1984 64076 Jeronýmova 581/45, 460 07  Liberec VII. 
581 B 301 
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576 B 410 
574 G 807 

Veselá Ilona, Veselý Karel Ing. 9.7.1981, 
29.11.1974 

62984 
64305 

Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 

574 G 808 
575 B 706 
576 B 508 
576 B 623 
574 B 504 
574 B 604 
574 G 806 
574 G 813 
574 G 814 
574 G 825 

Vorlíček Josef 28.1.1977 63254 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 

574 G 826 
Zívalová Irena 7.4.1956 63497 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 606 
Žáček Martin 4.8.1983 64971 Jeronýmova 577/37, 460 07  Liberec 7 577 B 702 
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Příloha č. 2 – Seznam členů Nástupnického družstva, kterým zanikne členství v Rozdělovaném družstvu 

Jméno Datum na-
rození 

Členské 
číslo 

Adresa Přiděl. jednotka 
v  č. p. 574 

B 304 
B 402 
B 404 
G 821 
G 823 
G 828 

Galbavá Martina, Galbavý Otto 22.9.1966, 
22.4.1962 

63938 
64298 

Březnická 586, 460 08  Liberec 8 

B 305 
B 303 Galbavý Sebastián 15.6.1995 63403 Dobiášova 822/20 460 06  Liberec 6 
G 827 
B 301 Havlásek Roman Ing. 3.2.1970 63091 Jaspisová 2104, 511 01  Turnov 
G 819 
B 501 
B 601 
G 840 

Loumová Iva 12.5.1969 64301 Franklinova 575, Liberec XV-Starý Har-
cov, 460 15 Liberec 

G 841 
B 405 Mendlíková Marie 30.6.1972 64300 Zvířetice 35, 294 01  Bakov nad Jizerou 
G 822 
B 302 Raindl Adam 23.8.1996 64297 Žďárek 55, 463 44  Sychrov 
G 815 
B 401 Raindl Jakub, Strnadová Andrea  65196 Jeronýmova 574/43, 460 07 Liberec 7 
G 832 
B 503 
G 838 

Táborský Robert 25.8.1975 64302 Jeronýmova 574/43, 460 07  Liberec 7 

G 839 
B 403 Toman Karel 20.2.1975 64299 V Úvoze 341, 464 01  Frýdlant 
G 816 
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Příloha č. 3 – Seznam členů Nástupnického družstva, kterým zůstane zachováno členství v Rozdělovaném 
družstvu 

Jméno Datum na-
rození 

Členské 
číslo 

Adresa Přiděl. jednotka 
v  č. p. 574 

Bradíková Nikola Mgr. 25.5.1977 62943 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec VII. G 812 
Figer Josef, Figerová Veselá Ivana 11.8.1952, 

23.8.1949 
63163, 
63057 

Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 G 802 

Gottwald Stanislav Ing., Gottwaldová 
Věra 

30.6.1943, 
21.8.1944 

63099, 
63100 

Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 G 804 

Janda Pavel 3.7.1958 63053 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 G 809 
G 801 Kordíková Iveta 25.6.1991 63273 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 
G 829 

Novotná Jitka 3.6.1973 62836 Skokanská 423, 460 08  Liberec G 805 
Poláčková Lenka 5.11.1966 63456 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 G 811 

B 502 
B 505 
B 602 
B 605 
G 817 
G 818 
G 830 
G 831 
G 833 
G 834 
G 835 
G 836 

Raindlová Milada, Raindl Miloslav 18.12.1971, 
8.5.1971 

62944 
64190 

Matoušova 48/4, Liberec III-Jeřáb, 460 07 
Liberec 

G 837 
Rancová Markéta, Perez Lisa Raul 5.4.1976, 

16.6.1976 
65466 Jeronýmova 575/41, 460 07  Liberec 7 G 803 

Rathousová Linda 23.6.1991 64161 Jeronýmova 577, 460 07  Liberec 7 G 824 
Samek Patrik 26.10.1990 63844 Jeronýmova 581/45, 460 07  Liberec 7 G 820 
Van Nguyen Dang 11.9.1984 64076 Jeronýmova 581/45, 460 07  Liberec VII. G 810 

G 807 Veselá Ilona, Veselý Karel Ing. 9.7.1981, 
29.11.1974 

62984 
64305 

Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 
G 808 
B 504 
B 604 
G 806 
G 813 
G 814 
G 825 

Vorlíček Josef 28.1.1977 63254 Jeronýmova 576/39, 460 07  Liberec 7 

G 826 
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Příloha č. 4 – Inventurní soupisy 
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Příloha č. 5 – Seznam smluv přecházejících na Nástupnické družstvo 

- Smlouva o úvěru č. 80515/18/5652 ze dne 7.11.2018 uzavřená s: Československá obchodní banka, a. 
s., IČO 00001350 a všechny smlouvy uzavřené na základě této smlouvy o úvěru a v přímé souvislosti 
s ní; 

- Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. 81113/18/5652 ze dne 19.11.2018 uzavřená s: 
Československá obchodní banka, a. s., IČO 00001350 

- Smlouva o poskytování služeb (smlouva o odvozu a nakládání s komunálními odpady) ze dne 
9.1.2019 uzavřená s: FCC Liberec, s.r.o., IČO 63146746 

- Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 69126055/1 ze dne 10.1.2019 uzavřená s: Seve-
ročeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO 49099451 

- Nájemní smlouva č. 1020190202 ze dne 8.2.2019 uzavřená s: CERBEROS s.r.o., IČO 24237744 
- Smlouva o dílo o poskytování úklidových prací a služeb v budově SBD A+G Stadion, Jeronýmova 

574 ze dne 1.4.2019 uzavřená s: Rinola s.r.o., IČO 25438735 
- Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací Internet / TV / telefon č. 10191002 ze dne 

4.10.2019 uzavřená s: CERBEROS s.r.o., IČO 24237744 
- Smlouva SSC00001 (servisní prohlídky zařízení) uzavřená s: METALO, s.r.o., IČO 48264199 
- Smlouva o dílo č. 20222 ze dne 14.4.2020 uzavřená s: BUILD- STEEL -WOOD-LOGISTIC s.r.o., 

IČO 27287840 
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 0203035978 ze dne 1.12.2021 uzavřená s: ČEZ 

Prodej, a. s., IČO 27232433 
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 0203036083 ze dne 1.12.2021 uzavřená s: ČEZ 

Prodej, a. s., IČO 27232433 
- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 0203036383 ze dne 1.12.2021 uzavřená s: ČEZ 

Prodej, a. s., IČO 27232433 
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Příloha č. 6 – Stanovy Nástupnického družstva 

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 
Část I. - Základní ustanovení 

Čl. 1 
1) Obchodní firma: Bytové družstvo Jeronýmova 574 
2) Sídlo: Liberec 

Čl. 2 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých 
členů. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků 
odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva. 

Čl. 3 

1) Předmětem činnosti družstva je provoz a správa bytového a nebytového fondu a hospodaření se společ-
ným majetkem družstva, čímž se rozumějí zejména tyto činnosti: 
a) výstavba družstevních bytových a nebytových objektů a související technické infrastruktury; 
b) prodej družstevních pozemků, staveb, bytů a nebytových prostorů; 
c) přidělování družstevních bytů a nebytových prostor členům družstva; 
d) převod družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů družstva; 
e) pronájem bytů a nebytových prostor členům družstva nebo třetím osobám; 
f) poskytování a zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor; 
g) správa a údržba bytových a nebytových objektů. 

2) Výše uvedený předmět činnosti se vztahuje výhradně k majetku družstva. 
3) Družstvo může vykonávat i další činnosti doplňkového nebo vedlejšího charakteru, pokud tím neohrozí 

uspokojování bytových potřeb svých členů, a pokud k nim bude mít příslušné oprávnění. Výkon těchto činností 
musí předem schválit členská schůze. 

Čl. 4 
Výklad některých pojmů 

1) Pro družstevní byt nebo nebytový prostor (jakožto samostatný předmět užívání, nájmu či vlastnictví) na-
cházející se v budově, která je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, je dále v těchto stanovách použito 
společné označení „jednotka“.  

2) Přidělením jednotky se pro účely těchto stanov rozumí určení, která z konkrétních jednotek v domě bude 
předána do užívání člena družstva, přičemž se může jednat i o jednotku ještě stavebně nedokončenou. 

3) Za uvolněnou jednotku se pro účely těchto stanov považuje jednotka, která byla přidělena členovi druž-
stva, jehož členství nebo nájem následně zanikly ještě před převodem jednotky do vlastnictví tohoto člena, nebo 
jednotka uvolněná v důsledku změny rozhodnutí předsedy představenstva o jejím přidělení dle čl. 34 těchto sta-
nov. 

4) Družstevní podíl (dříve členský podíl) představuje soubor práv a povinností člena družstva a jeho podíl na 
majetku, činnosti a hospodaření družstva. Družstevní podíl nemůže vzniknout bez závazku člena k majetkové 
účasti dle čl. 11.  

Část II. - Členství v družstvu 

Čl. 5 
Vznik členství 

1) Členství v družstvu vzniká po splnění všech podmínek daných zákonem a těmito stanovami, a to: 
a) při založení družstva (tzn. u zakládajících členů) dnem vzniku družstva; 
b) v průběhu trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky v souladu s ustanovením čl. 

6;  
c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. 

2) Členem družstva se může stát fyzická osoba i právnická osoba. Nezletilý člen družstva však musí být při 
všech právních jednáních, které jako člen činí, zastoupen zákonným či soudem stanoveným zástupcem.  

Čl. 6 
Přihláška 

1) Členská přihláška musí mít písemnou formu a musí obsahovat firmu družstva, jméno a bydliště nebo síd-
lo uchazeče o členství a vymezení  členského vkladu. O přijetí osoby, která podala přihlášku do družstva (dále jen 
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uchazeč o členství), rozhoduje představenstvo. Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději do 
jednoho měsíce po dni, kdy byla přihláška družstvu doručena. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do družstva musí být 
zájemci o členství sděleno písemně. 

2) Členství v družstvu vznikne uchazeči o členství dnem rozhodnutí představenstva o přijetí za člena nebo 
pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. 

3) Družstvo vrátí částku zaplacenou dle druhého odstavce čl. 11 uchazeči o členství, kterého nepřijalo za 
člena, do 30 dnů ode dne zamítnutí přihlášky.  

Čl. 7 
Přechod družstevního podílu 

1) Pokud zemře člen družstva, družstevní podíl přechází na dědice. Na dědice družstevního podílu dále 
přechází nájem jednotky, případně právo na uzavření příslušné nájemní smlouvy. 

2) Zánikem právnické osoby, která je členem družstva, přechází její družstevní podíl na jejího právního ná-
stupce. 

3) Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že spo-
lečné členství manželů se přemění na výlučné členství pozůstalého manžela. 

4) Při přechodu musí být splněny podmínky vzniku členství dle druhého odstavce čl. 5, jinak členství 
v družstvu nevznikne. 

5) Člen, na něhož členství přešlo dle tohoto článku, je povinen ihned poté zaplatit družstvu manipulační po-
platek ve výši 1 000,- Kč. Tento poplatek je určen k úhradě nákladů družstva spojených se vznikem členství nové 
osoby.  

Čl. 8 
Převod družstevního podílu 

1) Člen družstva může převést svůj družstevní podíl na jiného člena družstva nebo i na jinou osobu (dále 
jen „nabyvatel“), je však povinen o tom předem písemně informovat představenstvo.  

2) V případě převodu společného členství manželů musí být dohoda o převodu družstevního podílu pode-
psána na straně převodců oběma manželi. 

3) Při převodu musí nabyvatel splňovat podmínky vzniku členství dle druhého odstavce čl. 5, jinak členství 
v družstvu nevznikne. 

4) Družstevní podíl nabyvatel nabývá dnem určeným smlouvou o převodu družstevního podílu a není-li ta-
kovýto den určen, dnem jejího uzavření. Nabyvatel je povinen jedno písemné vyhotovení této smlouvy neprodleně 
předat družstvu. Člen, na něhož bylo členství převedeno dle tohoto článku, je povinen ihned poté zaplatit družstvu 
manipulační poplatek ve výši 1 000,- Kč za vznik členství nové osoby. Právní účinky převodu družstevního podílu 
vůči družstvu nastávají dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva 
určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření 
takové smlouvy.  

Čl. 9 
Společné členství manželů 

1) Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění man-
želů. Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jako společní členové 
mají dohromady 1 hlas. 

2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření ná-
jemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li s druž-
stevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný ná-
jem manželů. 

3) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skuteč-
nost vliv na společné nájemní právo. 

4) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo 
podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li 
členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo 
druhého manžela. 

Čl. 10 
Členská práva a povinnosti 

1) Člen družstva má právo zejména: 
a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze. Člen je 

oprávněn pověřit písemnou plnou mocí jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby jej na schůzi zastupovala. 
Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen. 

b) volit a být volen do orgánů družstva; 
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje; 
d) předkládat příslušným orgánům družstva připomínky, návrhy a podněty týkající se činnosti družstva nebo jeho 

orgánů a být informován o jejich vyřízení; 
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e) na přidělení konkrétní jednotky dle čl. 33, a dále na uzavření smlouvy o nájmu jednotky dle čl. 36 nebo smlouvy 
o převodu jednotky do svého vlastnictví dle čl. 45;  

f) na roční vyúčtování zaplacených záloh a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním jednotky (dále též jen úhrady 
za služby); 

g) na převod přidělené jednotky do svého vlastnictví za podmínek uvedených v čl. 45.  
2) Člen družstva je povinen zejména: 

a) dodržovat stanovy, související právní předpisy a plnit usnesení orgánů družstva; 
b) uhradit členské vklady ve výši a lhůtě dané těmito stanovami a smlouvou uzavřenou s družstvem; 
c) hradit povinné příspěvky do fondů družstva a poplatky za administrativní úkony stanovené příslušným orgánem 

družstva; 
d) dodržovat povinnosti nájemce uvedené v čl. 37 a 39, jestliže mu byla jednotka pronajata, a povinnosti uvedené 

v čl. 46 a 47, jestliže užívá jednotku jako vlastník, tj. bez nájemního vztahu; 
e) chránit družstevní majetek; 
f) oznámit družstvu číslo kontaktního telefonu a kontaktní e-mailovou adresu, pokud takové má; 
g) oznamovat družstvu včas změny, týkající se jeho osoby a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro 

vedení členské a bytové evidence a pro stanovení výše úhrad za služby; 
h) podílet se na úhradě ztráty družstva v rozsahu stanoveném členskou schůzí, přičemž tato uhrazovací povinnost 

člena nesmí přesáhnout trojnásobek jeho základního členského vkladu. 

Čl. 11 
Majetková účast člena družstva 

1) Majetkovou účastí člena se rozumí souhrn členských vkladů, k nimž se člen zavázal, a tvoří ji základní 
členský vklad a další členský vklad. Majetkovou účast člena nezakládá manipulační poplatek dle čl. 7 a 8. 

2) Základní členský vklad činí 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, za každou členovi přidělenou 
jednotku. Po dobu trvání členství nemůže majetková účast člena družstva klesnout pod hodnotu základního člen-
ského vkladu. Základní členský vklad jsou členové povinni zaplatit tak, že uchazeč o členství zaplatí nejpozději do 
10ti dnů po podání přihlášky do družstva částku 10 000,- Kč za každou jednotku, o jejíž přidělení projevil zájem, a 
to na účet, který mu družstvo oznámí, nebo hotově do pokladny družstva, přičemž se tato částka započítává na 
základní členský vklad, a to vždy okamžikem přijetí člena do družstva. Pokud po přidělení první jednotky požádá 
člen o přidělení další jednotky, je povinen shora uvedenou částku družstvu uhradit do 10ti dnů od podání žádosti a 
na základní členský vklad se tato částka započte okamžikem přidělení jednotky. 

3) Další členský vklad, resp. jeho splátky, představují finanční částky určené na pořízení (výstavbu či koupi) 
družstevních nemovitostí a jednotek. Výši dalšího členského vkladu stanoví představenstvo tak, aby tento pokryl 
veškeré náklady na pořízení jednotky, která má být členovi přidělena. Výše dalšího členského vkladu a výše a 
splatnost jednotlivých plateb se sjednávají písemnou smlouvou mezi členem a družstvem. 

4) Další členský vklad lze zvýšit nebo snížit pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě, kterou byl 
sjednán, a to zejména na základě změn stavební dispozice jednotky (změna výměry místností, rozšíření či rozdě-
lení jednotky, vestavby, sloučení jednotek apod.) nebo provedení nadstandardních úprav nebo vybavení jednotky 
požadovaných členem, které si vyžádají vynaložení dalších nákladů. Provedení těchto změn či úprav musí být 
předem schváleno představenstvem družstva, a pokud je to podle jiných právních předpisů nutné, i příslušným 
stavebním úřadem. 

5) Další členský vklad může mít i formu nepeněžitého vkladu, avšak pouze v tom případě, že o tom rozhod-
ne představenstvo družstva. Nepeněžitý vklad, částku jeho ocenění a částku, která se započítává na členský vklad 
však před jeho vložením schválí členská schůze.  

6) Smlouva, kterou se sjednává další členský vklad, ani její změny či zrušení nepodléhají schválení člen-
skou schůzí. 

7) V případě převodu přidělené jednotky do vlastnictví člena družstva se jeho majetková účast automaticky 
snižuje o tu část celkového dalšího členského vkladu, která je dle smlouvy o přidělení jednotky spojena s převe-
denou jednotkou, a to okamžikem vzniku vlastnického práva člena k této jednotce. Tímto způsobem se tedy rov-
něž snižuje rozsah splněné vkladové povinnosti člena. Člen nemá v souvislosti se snížením majetkové účasti dle 
tohoto odstavce právo na vrácení jakékoliv části dalšího členského vkladu. 

Čl. 12 
Družstevní podíl 

1) Družstevní podíl představuje soubor práv a povinností člena družstva a jeho podíl na majetku, činnosti a 
hospodaření družstva. Družstevní podíl nemůže vzniknout bez závazku člena k majetkové účasti dle čl. 11.  

2) Každý člen může mít pouze jeden družstevní podíl. Nabude-li člen během trvání svého členství v druž-
stvu další družstevní podíl, splynou oba podíly v jeden. 

3) Rozdělení družstevního podílu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou jednotek.  
4) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno. 
5) Spoluvlastnictví družstevního podílu je přípustné. 
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Čl. 13 
Seznam členů 

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do členské evidence se zapisují zejména osobní údaje o členovi 
(jméno, trvalé bydliště a rodné číslo nebo firma, sídlo a IČO), korespondenční adresa, kontaktní telefonní číslo a e-
mail, výše jeho družstevního podílu, resp. majetkové účasti v členění podle jednotlivých druhů členských vkladů, 
výše jeho příspěvků do jednotlivých fondů družstva, splatnost a termíny úhrad příslušných plateb, den a způsob 
vzniku, příp. zániku členství v družstvu, a další rozhodné skutečnosti. V evidenci se bez zbytečného odkladu vy-
značí všechny změny evidovaných skutečností. Pokud z důvodu na straně člena neodpovídají údaje v seznamu 
členů skutečnosti, nese následky těchto chyb člen sám. Člen družstva má právo nahlížet do té části evidence, kte-
rá se týká jeho členství, a žádat o vydání potvrzení o svém členství a evidovaných skutečnostech. Družstvo 
umožní nahlédnout do příslušné části seznamu každému, kdo osvědčí právní zájem nebo doloží písemný souhlas 
nebo plnou moc člena, kterého se zápis týká, s jeho úředně ověřeným podpisem. 

Čl. 14 
Zánik členství 

Členství v družstvu zaniká: 
a) dohodou, 
b) vystoupením, 
c) úmrtím člena,  
d) vyloučením, 
e) převodem družstevního podílu, 
f) přechodem družstevního podílu, 
g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, 
h) zánikem družstva bez právního nástupce; 
i) jiným způsobem stanoveným zákonem nebo těmito stanovami. 

Čl. 15 
Dohoda 

Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně ve dvou vyhotoveních, z nichž družstvo i člen 
obdrží po jednom. Členství v družstvu končí sjednaným dnem. 

Čl. 16 
Vystoupení 

1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby šesti měsíců, přičemž tato doba počíná 
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy bylo písemné oznámení člena o vystoupení do-
ručeno představenstvu družstva. Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem před-
stavenstva. 

2) Člen, který chce z družstva vystoupit z důvodu, že nesouhlasí se změnou stanov, musí tento důvod uvést 
v oznámení o vystoupení, které musí být družstvu doručeno do 30 dnů ode dne, kdy bylo usnesení členské schů-
ze o změně stanov přijato. Členství v družstvu v tomto případě zaniká uplynutím kalendářního měsíce, v němž by-
lo oznámení o vystoupení doručeno družstvu. 

Čl. 17 
Úmrtí člena 

1) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dě-
dice, kterému připadl družstevní podíl. 

2) S přechodem členství přechází na dědice i nájem jednotky, popř. právo na uzavření nájemní smlouvy 
o nájmu jednotky 

Čl. 18 
Vyloučení 

1) O vyloučení člena družstva rozhoduje představenstvo. Člen může být z družstva vyloučen, jestliže: 
a) závažným způsobem nebo opakovaně a po předchozí výstraze porušuje své členské povinnosti; 
b) přestal splňovat podmínky pro členství;  
c) nezaplatí včas a řádně splátky dalšího členského vkladu ve výši odpovídající trojnásobku stanovené měsíční 

splátky dalšího členského vkladu; 
d) nesplní-li včas a řádně uhrazovací povinnost dle čl. čl. 10, odst. 2, písm. h) či nezaplatí-li včas a řádně jinou 

platbu do fondů družstva, k níž byl povinen;  
e) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo členu druž-

stva; 
f) hrubě porušuje dobré mravy v domě, za což se považuje zejména: opakované rušení nočního klidu, stálé vážné 

znečišťování společných prostor v domě, fyzické či slovní napadání ostatních nájemců či zástupců pronajíma-
tele. 

g) hrubě porušuje povinnosti nájemce vyplývající z nájmu jemu pronajaté jednotky, a to zejména tak, že: 
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- člen dluží bez prokazatelně závažného důvodu (např. nenadálá dlouhodobá hospitalizace) nájemné nebo 
úhradu za služby spojené s užíváním jednotky ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhra-
dy za služby; 

- člen dal jednotku či její část do podnájmu bez písemného souhlasu družstva, ačkoli bylo tohoto souhlasu tře-
ba; 

- člen užívá jednotku nebo její část v rozporu s nájemní smlouvou, zejména k jiným účelům než je ve smlouvě 
stanoveno; 

- člen provede bez písemného souhlasu družstva stavební či jiné podstatné změny jednotky; 
- člen neplní oznamovací povinnost ohledně potřeb oprav v jednotce nebo provedení potřebné opravy v jednot-

ce znemožní; 
- člen nebo osoby, které s ním jednotku užívají, poškozují společné části nebo společná zařízení domu nebo 

vnitřní zařízení jednotky, které je ve vlastnictví družstva; 
- člen znemožní pronajímateli nebo jím pověřené osobě přístup do jednotky za účelem kontroly jak je užívána, 

instalace, údržby či odpočtu naměřených hodnot u měřící a regulační techniky, nebo přístup k dalším technic-
kým zařízením, pokud jsou součástí jednotky a patří družstvu, ačkoli byl předtím družstvem řádně upozorněn; 

- člen opakovaně nebo po delší dobu porušuje povinnosti uvedené v prvním odstavci čl. 37. 
2) Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha představenstva, ve které se uvede:  

a) důvod jejího udělení;  
b upozornění člena na možnost vyloučení;  
c) výzva, aby člen s porušováním členských povinností přestal a následky porušení odstranil, přičemž k tomu se 

členovi poskytne lhůta nejméně 30 dnů.  
Výstraha se neuděluje v případě, že porušení členských povinností nebo jiné důležité důvody dle stanov měly ne-
odstranitelné následky. 

3) Rozhodnutí o vyloučení člena je možno přijmout jen do šesti měsíců ode dne, kdy se představenstvo do-
zvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod nastal. 

4) Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí mít písemnou formu a musí být členovi doručeno do vlastních 
rukou, v případě společného členství manželů každému z nich samostatně. Rozhodnutí musí obsahovat důvod 
označený podle prvního  odstavce tohoto článku a poučení o námitkách. Rozhodnutí se doručuje na adresu člena 
uvedenou v seznamu členů; Pokud opomenutím člena není jeho adresa v seznamu členů aktuální, nese následky 
takového opomenutí nebo nečinnosti člen sám a za doručení se považuje třetí pracovní den po odeslání rozhod-
nutí na adresu uvedenou v seznamu členů. 

5) Člen je oprávněn podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi, a to ve lhůtě 
30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo 
dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí těchto námitek.  

6) Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode 
dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Do doby uplynutí lhůty 
pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi 
uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství. 

Čl. 19 
Zánik členství při zániku družstva 

Bude-li družstvo zrušeno s likvidací, zaniká členství dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. V přípa-
dě, že družstvo zanikne bez likvidace a veškeré jeho jmění přejde na právního nástupce, členství nezaniká, ale 
mění se způsobem určeným usnesením členské schůze, která o zrušení družstva rozhodla. 

Čl. 20 
Zánik společného členství manželů 

Společné členství manželů v družstvu zaniká kromě způsobů uvedených v čl. 14 - 19 také : 
a) smrtí jednoho z manželů; 
b) vypořádáním společného jmění manželů (dohodou nebo rozhodnutím soudu); 
c) marným uplynutím lhůty pro vypořádání společného jmění manželů podle občanského zákoníku. 

Čl. 21 
Majetkové vypořádání 

1) Zánikem členství za trvání družstva vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací 
podíl. 

2) Vypořádací podíl se rovná výši splněného členského vkladu, tedy součtu základního členského vkladu a 
splacené části dalšího členského vkladu. 

3) Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu a tento nevyklidil, je splatný uplynutím 
3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, jehož byl bývalý člen nájemcem, nebo uplynutím 3 měsíců od pro-
jednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém členství zaniklo, a to tím dnem, který nastane později. U nebydlící-
ho člena je vypořádací podíl splatný uplynutím 3 měsíců od projednání řádné účetní závěrky za rok, ve kterém 
členství zaniklo.  



75 

4) Byl-li člen z bytového družstva vyloučen, počítá se lhůta podle předchozího odstavce až ode dne marné-
ho 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.  

5) Výše vypořádacího podílu může být zjištěna až tehdy, kdy příslušná jednotka bude přidělena jinému nebo 
novému členovi družstva a ten zaplatí v plné výši tu část dalšího členského vkladu, která měla být do té doby za-
placena bývalým členem podle příslušné smlouvy s družstvem. Pokud bylo členovi přiděleno více jednotek, musí 
být výše uvedené podmínky pro vznik nároku na vypořádací podíl splněny u všech těchto jednotek, s výjimkou 
těch, které již byly převedeny do vlastnictví člena. Ustanovení předchozích dvou vět se nepoužijí pro případ zániku 
členství poté, co byly všechny členovi přidělené jednotky převedeny do jeho vlastnictví, přičemž v tomto případě 
může být výše vypořádacího podílu zjištěna okamžikem zániku členství. 

6) Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit nárok na vypořádací podíl nebo jeho 
část i dříve, než je povinno. 

7) Proti výplatě vypořádacího podílu je družstvo oprávněno jednostranně započíst veškeré své splatné po-
hledávky vůči bývalému členovi. 

8) Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, nárok na výplatu vypořádacího podílu ne-
vzniká. 

9) Zánikem členství v důsledku převodu družstevního podílu nebo v důsledku výměny jednotek rovněž ne-
vzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo 
výměny vypořádají mezi sebou. Nárok na vyplacení částky odpovídající výši vypořádacího podílu však vzniká na-
byvateli družstevního podílu, a to v případě, kdy člen uzavřel smlouvu o převodu družstevního podílu, ale členství 
v družstvu nabyvateli nevzniklo z důvodu nesplnění podmínek dle čl. 5. 

10) Kromě nároku na vypořádací podíl nemá bývalý člen družstva, případně jeho dědicové, z důvodu zániku 
členství žádný jiný nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 

Část III. - Orgány družstva 

Čl. 22 

1) Orgány družstva jsou: 
a) členská schůze, 
b) představenstvo, 
c) kontrolní komise, 

2) Orgány družstva mohou rozhodovat pouze o záležitostech, které podle zákona a stanov družstva spadají 
do jejich působnosti. 

3) Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat 
obecně závazné právní předpisy a stanovy. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ni 
v rozsahu stanoveném zákonem. 

4) Voleným orgánem družstva nebo voleným členem kolektivního orgánu družstva může být jen člen druž-
stva, a to buď fyzická osoba, která je starší 18 let a je bezúhonná a plně způsobilá k právnímu jednání, nebo práv-
nická osoba. Práva a povinnosti spojené s členstvím právnické osoby v orgánu družstva vykonává fyzická osoba k 
tomu zmocněná; plná moc musí mít písemnou formu. Zmocněnec musí splňovat stejné podmínky, jako kdyby byl 
členem voleného orgánu družstva osobně, kromě členství v družstvu, a nesmí udělit další plnou moc za tímto úče-
lem třetí osobě. 

5) Členem představenstva nebo kontrolní komise může být zvolen pouze ten člen družstva, který minimálně 
týden přede dnem konání členské schůze doručil představenstvu družstva písemné ohlášení své kandidatury 
s přiloženým životopisem a s výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než tři měsíce. Představenstvo je pak 
povinno bez zbytečného odkladu zveřejnit údaje o kandidatuře na webových stránkách družstva. 

6) Kolektivní orgán družstva může rozhodovat, pouze pokud byl řádně svolán, a je způsobilý se usnášet, je-
li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina všech čle-
nů orgánu. Každý člen má při hlasování v orgánu družstva 1 hlas, při rovnosti hlasů není hlas předsedy příslušné-
ho orgánu rozhodující. V orgánech družstva se hlasuje veřejně. 

7) Jednání představenstva a kontrolní komise svolává předseda nebo jím pověřený člen, který zároveň řídí 
jednání. Oznámení o jednání příslušného orgánu musí být písemné nebo ve formě e-mailu a musí být doručeno 
všem členům orgánu nejméně 5 pracovních dnů před jednáním. Souhlasí-li všichni členové orgánu a potvrdí-li ta-
kový souhlas v zápisu, lze jednání svolat i krátkou cestou v kratší lhůtě. 

8) Funkční období jednotlivých volených členů orgánů družstva činí pět let. Funkční období členů příslušné-
ho voleného orgánu končí všem jeho členům stejně, tj. včetně členů, kteří byli zvoleni v doplňovací volbě v průbě-
hu funkčního období. Opětovná volba je možná. Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svou funkci s ne-
zbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně, je však 
oprávněn zmocnit pro jednotlivé případy jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 

9) Orgány družstva se scházejí podle potřeby. Jednání orgánů musí být vedeno tak, aby byl zjištěn skuteč-
ný stav věci, jednotlivé záležitosti zpravidla uvádí a odůvodňuje ten, kdo je předkládá, přičemž současně předklá-
dá i návrh usnesení. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat minimálně 
datum a místo konání, program jednání a přijatá usnesení, výsledky hlasování, námitky členů, kteří požádali o je-
jich zaprotokolování a podpis předsedajícího a zapisovatele. Součást nebo přílohu zápisu tvoří seznam členů or-
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gánu s uvedením, kdo z nich nebyl přítomen, pozvánka na něj a podklady k projednávaným záležitostem. Každý 
člen družstva má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 

10) Neplní-li zvolený člen orgánu řádně svoji funkci, může jej orgán, který jej zvolil, před uplynutím funkční-
ho období odvolat. Členství v orgánu dále zaniká odstoupením, smrtí, příp. jiným způsobem. Na uvolněné místo v 
orgánu nastupuje náhradník zvolený členskou schůzí. Nebyl-li náhradník zvolen a neklesl-li zároveň počet členů 
orgánu pod jednu polovinu, může tento orgán jmenovat do příslušné funkce kteroukoliv fyzickou osobu z řad členů 
družstva, a to do doby, než bude členskou schůzí provedena řádná volba nového člena orgánu. Zastupující člen 
má právo a povinnosti řádného člena orgánu. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou však 
vzájemně neslučitelné. 

Čl. 23 
Členská schůze 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva, jehož prostřednictvím uplatňují členové své právo řídit 
záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů.  

2) Do výlučné působnosti členské schůze patří: 
a) přijímat a měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti; 
b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise; 
c) volit náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, příp. stanovit pořadí, podle kterého náhradníci nastu-

pují do funkcí; 
d) projednávat a schvalovat zprávy představenstva a kontrolní komise o jejich činnosti a o činnosti družstva; 
e) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku; 
f) rozhodovat o způsobu použití či rozdělení zisku a o způsobu úhrady ztráty; 
g) rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva v souladu s čl. 10, odst. 2, písm. h);  
h) schvalovat jednání učiněná za družstvo před jeho vznikem; 
i) rozhodovat o základních koncepčních otázkách a o předmětu činnosti družstva; 
j) rozhodovat o přeměně družstva; 
k) schvalovat výši příspěvků členů na provoz družstva a stanovit výši poplatků za úkony prováděné družstvem na 

základě podnětů členů družstva či v jejich prospěch; 
l) určovat a schvalovat výši odměn za výkon funkcí v orgánech družstva, schvalovat, měnit a rušit smlouvy o výko-

nu funkce člena v orgánech družstva; 
m) rozhodovat o podmínkách převodů jednotek do vlastnictví třetích osob; to neplatí, jedná-li se o převody jedno-

tek do vlastnictví členů družstva, kteří jsou zároveň jejich nájemci a kteří mají na převod jednotky do svého 
vlastnictví nárok dle čl. 10, odst. 1, písm. h);  

n) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva; 
o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací; 
p) volit a odvolávat likvidátora, rozhodovat o jeho odměně a schvalovat jeho zprávu o naložení s likvidačním zů-

statkem; 
q) rozhodovat o zastavení nebo jiném zatížení družstevního majetku, příp. o jiných významných majetkových dis-

pozicích; 
r) rozhodovat o dalších otázkách, které stanovy nebo zákon svěřují do její působnosti, nebo které si vyhradí (s vý-

jimkou záležitostí svěřených zákonem do působnosti představenstva a kontrolní komise). 

Čl. 24 

1) Jednání členské schůze svolává představenstvo dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Členská schů-
ze, na které se má projednat řádná účetní uzávěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení příslušné-
ho účetního období. Členská schůze musí být - kromě jiných zákonných důvodů - též svolána, požádá-li o to pí-
semně alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů nebo kontrolní komise, a to tak, 
aby se konala do 30 dnů od doručení výzvy na adresu družstva. Pokud představenstvo v tomto případě členskou 
schůzi v daném termínu nesvolá, může členskou schůzi svolat i kontrolní komise či další osoby dané zákonem 
(např. likvidátor). Na členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. 

2) Členská schůze se svolává nejméně 15 dnů před dnem jejího konání, a to uveřejněním pozvánky a dal-
ších podkladů na informační desce na internetových stránkách družstva, kde tyto dokumenty musí zůstat uveřej-
něny až do okamžiku konání členské schůze. Pozvánka se současně s uveřejněním zasílá všem členům družstva 
na adresu uvedenou v seznamu členů, a to na adresu e-mailovou a není-li taková, na adresu poštovní. Elektronic-
ky lze pozvánku členu družstva zasílat pouze s jeho souhlasem. Pozvánka musí obsahovat firmu a sídlo družstva, 
datum, místo a dobu zahájení jednání, a dále 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 pro-
gramu, pokud nejsou k pozvánce přiloženy. 

3) Členská schůze se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci ne-
bo bez písemné pozvánky, jestliže všichni členové družstva prohlásí, že na dodržení lhůty nebo na písemné po-
zvánce netrvají.  

4) Dostaví-li se místo člena na členskou schůzi jeho zmocněnec, musí při prezenci odevzdat písemnou pl-
nou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzí. Jedna 
osoba (zmocněnec) může na členské schůzi zastupovat maximálně 5 dalších členů družstva. Plná moc nemusí 
být úředně ověřena. 
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5) Každý člen družstva má na členské schůzi 1 hlas za každou jemu přidělenou jednotku. Jedná-li se o spo-
lečné členy, mají dohromady 1 hlas za každou přidělenou jednotku spojenou s jejich společným družstevním podí-
lem.  

6) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů majících většinu 
všech hlasů, a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Výjimku tvoří rozhodování o uhrazovací 
povinnosti členů dle čl. 23, odst. 2, písm. g), o přeměně družstva dle čl. 23, odst. 2, písm. j) a o zrušení družstva s 
likvidací dle čl. 23, odst. 2, písm. o), kdy musí být přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být 
přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů (tzv. kvalifikovanou většinou, tj. každý člen má pouze jeden hlas 
bez ohledu na počet užívaných jednotek). Stanoví-li zákon pro přijetí nějakého dalšího rozhodnutí kvalifikovanou 
většinu, musí být přijato tou kvalifikovanou většinou, kterou pro tento případ stanovení zákon. 

7) Není-li členská schůze usnášeníschopná a je-li to i nadále potřebné, svolá ten, kdo svolal původní člen-
skou schůzi, bez zbytečného odkladu náhradní členskou schůzi, a to stejným způsobem, se stejným programem a 
samostatnou pozvánkou. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, 
čímž však není dotčeno ustanovení předchozího odstavce o rozhodování kvalifikovanou většinou. 

8) Členská schůze i náhradní členská schůze se mohou usnášet pouze o těch předmětech jednání, které 
byly uvedeny v pozvánce. Tato podmínka neplatí, jsou-li na členské schůzi přítomni nebo zastoupeni všichni čle-
nové družstva, kteří jednomyslně odsouhlasí změnu či doplnění předmětu nebo programu jednání. 

9) Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení členské schůze v plném znění družstvo zveřejní (zpravidla 
formou zápisu z členské schůze) nejpozději do 15 dnů ode dne jejího konání, a to minimálně na informační desce 
umístěné na internetových stránkách družstva (doba zveřejnění musí činit nejméně 60 dnů ode dne konání člen-
ské schůze). 

Čl. 25 
Rozhodování „per rollam“ 

1) Pro projednání záležitostí, které patří do okruhu působnosti členské schůze, může osoba oprávněná ke 
svolání členské schůze v odůvodněných případech (např. pokud by svolání schůze bylo z organizačních důvodů 
obtížné nebo neekonomické, v časové tísni apod.) využít způsob rozhodování „per rollam“ (tj. písemně, resp. for-
mou oběžníku). 

2) Pro platnost příslušného rozhodnutí musí být v tomto případě dodržen následující postup a náležitosti: 
- osoba oprávněná ke svolání členské schůze zašle písemně všem členům návrh usnesení; 
- návrh musí obsahovat text navrhovaného usnesení a jeho odůvodnění, upozornění na 15-ti denní lhůtu pro zpět-

né doručení vyjádření člena družstvu a podklady potřebné pro členovo kvalifikované rozhodnutí;  
- nedoručí-li člen ve výše uvedené lhůtě družstvu svůj písemný souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem 

nesouhlasí. 
3) Pro přijetí usnesení je dle charakteru rozhodované záležitosti (viz čl. 24, odst. 6) v tomto případě třeba 

prosté či kvalifikované většiny z celkového počtu hlasů všech členů družstva. 
4) Doručení písemného návrhu usnesení všem členům může být provedeno i osobně osobou oprávněnou 

ke svolání členské schůze ( a v případě představenstva též kterýmkoliv jeho členem) , přičemž ten tím může pově-
řit i jinou osobu (např. správce družstevních nemovitostí). 

5) Výsledek rozhodnutí, včetně dne jeho přijetí, bude všem členům družstva oznámen stejným způsobem 
jako zápis a usnesení členské schůze. 

Čl. 26 

1) Člen družstva nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze, a to ve lhůtě do tří 
měsíců ode dne jejího konání, příp. ode dne, kdy se o jejím konání dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode 
dne jejího konání. Totéž platí i pro odvolání vůči rozhodnutí, které bylo učiněno mimo členskou schůzi (tj. způso-
bem per rollam, popsaným v předchozím článku).  

2) Nebylo-li právo uvedené v předchozím odstavci uplatněno včas, případně nebylo-li návrhu na vyslovení 
neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení členské schůze již přezkoumávat, ledaže právní předpis stanoví ji-
nak.  

3) Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy. 

Čl. 27 
Představenstvo 

1) Představenstvo je statutárním orgánem družstva, jemuž přísluší: 
a) vést a řídit činnost družstva; 
b) jednat jménem družstva navenek a vůči třetím osobám; 
c) rozhodovat o přijetí a vyloučení člena; 
d) zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat členské schůzi ke schválení účetní závěrky a návrhy na rozdě-

lení zisku nebo úhradu ztráty; 
e) rozhodovat o změně výše nájemného a úhrad za služby spojené s užíváním jednotek, a to podle zásad schvá-

lených členskou schůzí a v souladu s platnými právními předpisy a ustanovením čl. 39 těchto stanov; 
f) stanovovat zásady pro tvorbu a použití fondů; 
g) vydávat směrnice pro podrobnější úpravu činnosti družstva, pokud tyto nepatří do výlučné působnosti členské 

schůze; 
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h) rozhodovat o všech dalších záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schů-
ze vyhrazeny jinému orgánu. 

2) Ze své činnosti je představenstvo odpovědné členské schůzi. 
3) Představenstvo dále zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze, podává jí zprávy o své 

činnosti a o činnosti družstva a svolává a připravuje její jednání.  
4) Představenstvo dále v rámci své působnosti projednává návrhy a podněty kontrolní komise za účasti její-

ho zástupce. 
5) Představenstvo může pro běžnou činnost družstva i jmenovat anebo odvolat ředitele. 
6) Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí členská schůze, která může rovněž zvolit jednoho 

či více náhradníků a určit jejich pořadí. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu předsta-
venstva, a to na své nejbližší schůzi. 

7) Členové představenstva a jejich náhradníci se volí v souladu s odstavcem 10) tohoto článku a dále tak, 
aby členové představenstva nebyli ve vztahu k členům kontrolní komise manžely či registrovanými partnery. 

8) U člena představenstva nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce, jinak se v případě jeho volby 
na něj hledí, jako by zvolen nebyl. Pokud u něj tato překážka nastane v průběhu funkčního období, jeho funkce tím 
okamžitě zaniká. 

9) Člen představenstva dále musí splňovat následující podmínky: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro jakýkoliv trestný čin s výjimkou případů, kdy se na něj dle zákona hledí, jako 

kdyby odsouzen nebyl; 
b) uplynuly alespoň tři roky od pravomocného skončení insolvenčního řízení, jde-li o osobu, jejíž úpadek byl 

v tomto řízení pravomocně osvědčen.  
10) Člen představenstva dále nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva 
pro jiného; 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném 
postavení, s výjimkou společenství vlastníků jednotek; 

c) být současně členem kontrolní komise družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním 
rejstříku jednat za družstvo.  

11) Člen družstva, který má být volen do představenstva, je povinen o tom, že nesplňuje kteroukoliv 
z podmínek uvedených shora v odstavcích 9 a 10, předem informovat členskou schůzi. Vykonává-li člen družstva, 
který má být zvolen, činnost uvedenou v odst. 10, písm. a) nebo b), upozorní-li před volbou na tuto činnost a je-li 
za člena představenstva i přesto zvolen, platí že tuto činnost zakázanou nemá.  

12) Pokud člen představenstva přestane splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených shora v odstavci 9, je-
ho funkce zaniká. Začne-li člen představenstva vykonávat činnost uvedenou shora v odst. 10, písm. a) nebo b), je 
povinen družstvo na tuto skutečnost písemně upozornit. Nevysloví-li členská schůze do jednoho měsíce ode dne, 
když člen na uvedené družstvo písemně upozornil, má se za to, že člen tuto činnost zakázanou nemá.  

Čl. 28 
Zastupování družstva 

1) Představenstvo zastupuje družstvo vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány. Za představen-
stvo jedná navenek jménem družstva samostatně kterýkoliv člen představenstva. Písemná právní jednání činí 
jménem družstva vždy dva členové představenstva společně. 

2) Podepisování za družstvo činí vždy dva členové představenstva společně.  
3) Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jinou osobu či oso-

by, např. správce družstevních nemovitostí. Ve věcech, které jsou těmito stanovami svěřeny k rozhodování před-
stavenstvu jako celku, může představenstvo tuto rozhodovací pravomoc nebo její část přenést na předsedu nebo 
místopředsedu představenstva.  

Čl. 29 
Předseda představenstva 

1) Předsedovi představenstva přísluší: 
a) organizovat a řídit jednání a práci představenstva; 
b) rozhodovat o dalších záležitostech na základě pověření těmito stanovami, členskou schůzí nebo představen-

stvem. 
2) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo po dohodě s ním místopředseda, a to v celém roz-

sahu jeho pravomocí. Po dohodě s předsedou může předsedu zastoupit i člen představenstva, který není místo-
předsedou, a to v dohodnutém rozsahu; To platí obdobně i u zastoupení místopředsedy. 

3) O své činnosti podle tohoto článku předseda, místopředseda i člen představenstva pravidelně informují 
celé představenstvo. 

Čl. 30 
Organizování práce představenstva 

1) V rámci této činnosti předseda představenstva zejména: 
a) svolává a řídí schůze představenstva a navrhuje program jeho jednání,  
b) organizuje přípravu schůzí představenstva, rozhoduje o přizvání dalších účastníků jednání. 
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2) Ohledně zastupování předsedy v těchto činnostech platí ustanovení čl. 29 odst. 2. 

Čl. 31 
Rozhodování o bytových otázkách 

1) V rámci této činnosti představenstvo zejména: 
a) rozhoduje v souladu s ustanovením části IV. těchto stanov o přidělování jednotek členům, příp. o změnách roz-

hodnutí o přidělení jednotky, a určuje výši dalších členských vkladů a dalších plateb vztahujících se k jednotkám 
a členství v družstvu; 

b) vyhodnocuje plnění členů ze smluv o dalším členském vkladu a rozhoduje o případných sankcích vůči členům, 
kteří neplní povinnosti z těchto smluv vyplývající; 

c) stanovuje výši nájemného, příspěvků do fondů družstva a úhrad za služby, poskytované v souvislosti 
s užíváním jednotky, a to v souladu se zásadami schválenými členskou schůzí, příslušnými právními předpisy, 
ustanovením čl. 39 a družstevními směrnicemi;  

d) rozhoduje o rozsahu příslušenství družstevní jednotky a o žádostech člena nebo nájemce na provedení staveb-
ních změn, nadstandardních úprav a změn ve vybavení jednotky; 

e) dává souhlas k podnájmu jednotky; 
f) schvaluje výměny jednotek dle čl. 40. 

2) O žádosti člena, která se týká záležitostí výše v tomto článku uvedených, rozhoduje představenstvo 
nejdéle do 30 dnů od jejího podání. 

Čl. 32 
Kontrolní komise 

1) Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat ja-
kékoliv informace a doklady o hospodaření a činnosti družstva. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgá-
nech družstva. 

2) Kontrolní komise se písemně vyjadřuje ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo na 
úhradu ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. 

3) Představenstvo a jiné orgány družstva je povinno bez zbytečného odkladu oznámit kontrolní komisi 
všechny skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky na hospodaření nebo postavení družstva či jeho členů. 
Pověření členové kontrolní komise jsou oprávněni se zúčastnit zasedání všech orgánů družstva, přičemž zasedání 
představenstva je oprávněn se účastnit vždy jeden k tomuto pověřený člen kontrolní komise. 

4) Na zjištěné nedostatky upozorňuje kontrolní komise představenstvo. 
5) Kontrolní komise určuje v případě potřeby svého člena, který bude zastupovat družstvo před soudem a 

jinými orgány proti členovi představenstva. 
6) Kontrolní komise má tři členy. Členy kontrolní komise volí členská schůze, která může rovněž zvolit jed-

noho či více náhradníků a určit jejich pořadí. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu 
kontrolní komise, a to na své nejbližší schůzi. 

7) Členové kontrolní komise a jejich náhradníci se volí tak, aby její členové nebyli ve vztahu k členům před-
stavenstva manžely či registrovanými partnery. 

8) Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi, které podává zprávy o své činnosti. 
9) Podklady pro jednání, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, jakož i návrhy na 

opatření, připravují a kontrolní komisi předkládají zpravidla její pověření členové. 
10) U člena kontrolní komise nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce, jinak se v případě jeho vol-

by na něj hledí, jako by zvolen nebyl. Pokud u něj tato překážka nastane v průběhu funkčního období, jeho funkce 
tím okamžitě zaniká. 

11) Člen kontrolní komise dále musí splňovat následující podmínky: 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro jakýkoliv trestný čin s výjimkou případů, kdy se na něj dle zákona hledí, jako 

kdyby odsouzen nebyl; 
b) uplynuly alespoň tři roky od pravomocného skončení insolvenčního řízení, jde-li o osobu, jejíž úpadek byl 

v tomto řízení pravomocně osvědčen.  
12) Člen kontrolní komise dále nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti družstva, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody družstva 
pro jiného; 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném 
postavení, s výjimkou společenství vlastníků jednotek; 

c) být současně členem představenstva družstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním 
rejstříku jednat za družstvo.  

13) Člen družstva, který má být volen do kontrolní komise, je povinen o tom, že nesplňuje kteroukoliv 
z podmínek uvedených shora v odstavcích 9 a 10, předem informovat členskou schůzi. Vykonává-li člen družstva, 
který má být zvolen, činnost uvedenou v odst. 10, písm. a) nebo b), upozorní-li před volbou na tuto činnost a je-li 
za člena kontrolní komise i přesto zvolen, platí že tuto činnost zakázanou nemá.  

14) Pokud člen kontrolní komise přestane splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených shora v odstavci 9, 
jeho funkce zaniká. Začne-li člen kontrolní komise vykonávat činnost uvedenou shora v odst. 10, písm. a) nebo b), 
je povinen družstvo na tuto skutečnost písemně upozornit. Nevysloví-li členská schůze do jednoho měsíce ode 
dne, kdy člen na uvedené družstvo písemně upozornil, má se za to, že člen tuto činnost zakázanou nemá.  
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Část IV. - Přidělování jednotek 

Čl. 33 
1) Družstvo přiděluje svým členům jednotky na základě jejich požadavku, a to až do vyčerpání počtu jedno-

tek v příslušném objektu. 
2) Rozhodování o přidělování jednotek je v kompetenci představenstva. 
3) Podmínkou pro přidělení jednotky je splacení základního členského vkladu v části vztahující se k přísluš-

né jednotce a dále závazek ke splacení dalšího členského vkladu dle čl. 11. O výši dalšího členského vkladu spo-
jeného s příslušnou družstevní jednotkou informuje představenstvo uchazeče o členství v souvislosti s podáním 
přihlášky do družstva. Uchazeč, o jehož přijetí do družstva bylo kladně rozhodnuto, se ke splacení dalšího člen-
ského vkladu zaváže v písemné smlouvě uzavřené s družstvem. Tato smlouva musí obsahovat, kromě celkové 
výše dalšího členského vkladu, i výši a splatnost jednotlivých splátek dalšího členského vkladu. Touto smlouvou 
může být sjednána i výše plateb do úvěrového fondu a dalších poplatků a příspěvků člena, přičemž o výši těchto 
plateb rozhoduje představenstvo. 

4) Lhůta pro uzavření smlouvy dle předchozího odstavce je 30 dnů ode dne, kdy bylo uchazeči o členství 
doručeno rozhodnutí představenstva o jeho přijetí do družstva nebo návrh této smlouvy, podle toho, která z těchto 
skutečností nastane později. Po marném uplynutí této lhůty rozhodnutí představenstva o přijetí do družstva pozbý-
vá platnosti a členství v družstvu tím zaniká. Představenstvo je oprávněno tuto lhůtu před jejím uplynutím písemně 
prodloužit. 

5) Fyzické předání přidělené jednotky do užívání člena je podmíněno uhrazením veškerých do té doby 
splatných plateb, pokud se člen nedohodne s družstvem jinak. 

Čl. 34 
Změna rozhodnutí o přidělení jednotky 

Představenstvo může po dohodě se členem změnit své rozhodnutí o přidělení konkrétní jednotky v tom 
smyslu, že členovi bude přidělena jednotka jiná. Družstvo poté dohodou s členem rovněž stejným způsobem změ-
ní nájemní smlouvu, byla-li již uzavřena. 

Čl. 35 
Sloučení a rozdělení jednotek 

Jakékoliv stavební změny jednotky, např. sloučení se sousední jednotkou nebo rozdělení na dvě či více 
samostatných jednotek, lze provést jen se souhlasem představenstva, příp. se souhlasem, resp. povolením pří-
slušného stavebního úřadu, pokud je to podle jiných právních předpisů nutné. 

Část V.- Nájem družstevní jednotky 

Čl. 36 
Vznik nájmu 

1) Nájem družstevní jednotky vzniká na základě písemné nájemní smlouvy. Osoba, s níž byla nájemní 
smlouva uzavřena, je pro účely těchto stanov dále označena jako nájemce. Jako nájemce jsou rovněž označeni 
i manželé, kterým vznikl společný nájem jednotky. Družstvo nebo osoba družstvem pověřená uzavíráním nájem-
ních smluv v rámci výkonu správy domu je pro tyto účely označena jako pronajímatel. 

2) Nájemní smlouva musí obsahovat minimálně označení a specifikaci jednotky a jejího příslušenství, způ-
sob a rozsah jejich užívání, rozsah poskytovaných služeb a výši nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním 
jednotky. 

3) Družstvo přenechá nájemní smlouvou svému členovi do užívání družstevní jednotku, která mu byla přidě-
lena dle předchozích ustanovení těchto stanov. Členovi vzniká nárok na uzavření nájemní smlouvy nejdříve oka-
mžikem, kdy družstvu uhradí základní členský vklad v části vztahující se k jednotce a první část dalšího členského 
vkladu sjednanou s družstvem a/nebo určenou představenstvem. 

4) Přechodem nebo převodem družstevního podílu dle čl. 7 nebo 8, s nímž je spojen nájem jednotky nebo 
právo na uzavření příslušné nájemní smlouvy, přechází na nabyvatele zároveň i toto nájemní právo, včetně všech 
práv a povinností s tím spojených.  

5) Nájemní smlouva se členem družstva se sjednává na dobu neurčitou. 
6) Družstvo může pronajmout dosud nepřidělenou jednotku nebo jednotku uvolněnou i některému ze stáva-

jících členů nebo osobě, která není členem družstva. Nájemní smlouva s nečlenem družstva se sjednává pouze 
na dobu určitou, a to nejvýše na jeden rok. Nečlenovi družstva lze přenechat družstevní jednotku do nájmu pouze 
tehdy, pokud o ní neprojevil zájem žádný z členů družstva nebo město či obec, pokud je z titulu poskytnutých stát-
ních dotací na výstavbu nájemních bytů spoluvlastníkem bytového domu, ve kterém se tato jednotka nachází. 
V případě nájmu dle tohoto odstavce nevzniká povinnost ke splacení žádného členského vkladu. 

7) Pronajímatel má na základě ustanovení v nájemní smlouvě nebo na základě usnesení členské schůze 
právo stanovit, že v domácnosti nájemce může bydlet jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a 
nebrání tomu, aby všechny tyto osoby mohly v bytě žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. 
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Čl. 37 
Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele 

1) Nájemce je povinen jednotku včetně jejích součástí a příslušenství užívat v souladu s příslušnými práv-
ními a dalšími předpisy. Společné prostory a zařízení domu je nájemce povinen užívat obvyklým způsobem vzhle-
dem k jejich účelu. Nájemce je povinen chovat se tak, aby on ani osoby, které s ním jednotku užívají, nadměrně 
neobtěžovali uživatele ostatních jednotek v objektu hlukem, prachem, zápachem, chovem domácích zvířat či jiný-
mi imisemi. 

2) Pronajímatel je povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním jednotky. 
Zejména je povinen odevzdat mu jednotku ve stavu způsobilém pro řádné užívání a v tomto stavu ji udržovat. Dále 
je pronajímatel povinen poskytovat nájemci následující plnění a služby spojené s užíváním jednotky: 
- zajištění dodávky tepla; 
- zajištění dodávky TUV a studené vody; 
- zajištění odvádění odpadních vod; 
- zajištění dodávky elektrické energie do společných prostor, které je nájemce v budově oprávněn užívat; 
- úklid a údržba společných prostor, které je nájemce oprávněn v budově užívat, pokud se pronajímatel s nájem-

cem nedohodne jinak; 
- úklid a údržba chodníků patřících k domu a pozemků, které jsou ve vlastnictví družstva; 
- zajištění provozu výtahu (pokud je výtah součástí vybavení domu); 
- odvoz tuhých komunálních odpadů (pokud městská nebo obecní legislativa nestanoví jiná pravidla); 
- připojení na společnou televizní anténu nebo kabelovou televizi; 
- domovnické služby; 
- pojištění nemovitosti; 
- správu domu. 

3) Provádění drobných oprav a běžné údržby v jednotce je nájemce je povinen provádět na svůj náklad v 
rozsahu dle občanského zákoníku a jeho platných prováděcích předpisů. 

4) Veškeré opravy a výměny zařízení vestavěných a umístěných v jednotce (např. el. sporák, vodovodní ba-
terie, kuchyňská linka) si hradí člen družstva, pokud jejich potřebu nevyvolalo družstvo samo.  

5) Družstvo hradí členům z určených fondů opravy a výměny rozvodů tepla včetně radiátorů, rozvodů vody 
až po bytové uzávěry, když opravy a výměny uzávěrů hradí člen družstva. Družstvo dále hradí opravy a výměny 
stoupacích vedení a kanalizace od bytových jednotek. Taková povinnost družstvu nevznikne, způsobí-li potřebu 
opravy nebo výměny člen družstva.  

6) Pokud nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může byt nebo jeho část přenechat jinému do podnájmu pouze 
s písemným souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen ihned po zahájení podnájmu oznámit družstvu číslo 
kontaktního telefonu a kontaktní e-mailovou adresu podnájemce, pokud podnájemce takové má. 

Čl. 38 
Společný nájem manželů 

1) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem jednotky nebo 
právo na uzavření příslušné nájemní smlouvy, jde o společný nájem manželů nebo o právo na uzavření smlouvy o 
společném nájmu manželů. Právo společného nájmu mají manželé i tehdy, je-li výlučným členem družstva pouze 
jeden z manželů nebo přeměnilo-li se tak jejich společné členství.  

2) Běžné záležitosti týkající se společného nájmu jednotky může vyřizovat každý z manželů. V ostatních 
případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkonů týkajících se společ-
ného nájmu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně. 

3) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává nájemcem jednotky po-
zůstalý manžel. Po rozvodu manželství zůstává nájemcem jednotky ten z rozvedených manželů, který byl určen 
jejich dohodou nebo rozhodnutím soudu. Dohodnou-li se rozvedení manželé, kteří měli společně přiděleno více 
jednotek, že každou z těchto jednotek bude nadále užívat jen jeden z nich, nebo rozhodne-li tak soud, zanikne 
společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich, a to dnem uzavření dohody 
nebo dnem nabytí právní moci soudního rozhodnutí. 

4) V případě zániku výlučného členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo 
odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela. 

5) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat jednotku po rozvodu ten z manželů, 
který je členem družstva.  

Čl. 39 
Nájemné a úhrady za služby 

1) Povinnost platit nájemné a úhrady za služby vzniká nájemci dnem počátku nájmu jednotky. 
2) Výše nájemného, výše záloh na úhradu služeb a smluvní odměna za správu domu, úklid, údržbu a do-

movníka platné ke dni vzniku nájmu musí být uvedeny v evidenčním listu nebo předpisu nájemného a plateb za 
služby, který tvoří přílohou a nedílnou součástí nájemní smlouvy. 

3) Výši nájemného stanoví pronajímatel tak, aby nepřekročilo maximální výši stanovenou platnými právními 
předpisy.  

4) Výši nájemného je pronajímatel oprávněn jednostranně změnit pouze v případě změny právních předpisů 
nebo v přímé závislosti na míře inflace nebo v případech uvedených v těchto stanovách nebo právních předpi-
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sech. Jiné zvýšení nájemného je možné pouze dohodou smluvních stran nebo směrnicí družstva, odsouhlasenou 
členskou schůzí. Při změně výše nájemného za družstevní byt musí též být zachována jeho maximální výše sta-
novená právními předpisy platnými v době této změny.  

5) Výše úhrad za služby spojené s užíváním jednotky bude určena způsobem stanoveným platnými právní-
mi předpisy, a tam, kde předpis tento způsob neurčuje, dohodou pronajímatele s nájemcem nebo směrnicí druž-
stva, odsouhlasenou členskou schůzí.  

Čl. 40 
Výměna jednotek 

1) Člen družstva, který je nájemcem družstevní jednotky, může uzavřít se souhlasem družstva dohodu 
o výměně jednotek. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu.  

2) Dohoda o výměně jednotek mezi členy téhož družstva nabývá účinnosti dnem rozhodnutí příslušného or-
gánu družstva o souhlasu s výměnou. Jde-li o výměnu jednotek v různých družstvech nebo o výměnu jednotky 
družstevní za jednotku nedružstevní, je navíc podmínkou pro vznik účinnosti výměny i nabytí účinnosti smlouvy 
o převodu družstevního podílu mezi účastníky výměny jednotek. 

Čl. 41 
Zánik nájmu družstevní jednotky 

Nájem družstevní jednotky zaniká: 
a) zánikem členství nájemce v družstvu, 
b) písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, 
c) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran, připouští-li to právní předpisy, 
d) uplynutím doby v případě, že nájem byl sjednán na dobu určitou,  
e) převedením jednotky do vlastnictví člena, 
f) na základě dalších skutečností stanovených příslušným právním předpisem. 

Čl. 42 
Výpověď z nájmu 

Nájem družstevní jednotky může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět pouze z důvodů a za podmínek 
daných platnými právními předpisy.  

Čl. 43 

Nájemce je povinen ke dni skončení nájmu předmětnou jednotku vyklidit a předat pronajímateli a to ve sta-
vu, v jakém ji převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

Čl. 44 

Pro změnu části stanov týkající se podmínek pro nárok člena družstva na uzavření nájemní smlouvy 
a podrobnějších úprav práv a povinností člena - nájemce jednotky je třeba takové většiny hlasů, kterou stanoví zá-
kon. 

Část VI. - Převod jednotky do vlastnictví 

Čl. 45 

1) Družstvo převede svému členovi do vlastnictví družstevní jednotku, která mu byla přidělena dle předcho-
zích ustanovení těchto stanov. Přechodem nebo převodem družstevního podílu dle čl. 7 nebo 8 přechází na naby-
vatele i právo na uzavření smlouvy o převodu jednotky. Člen družstva má právo na uzavření smlouvy s družstvem 
o převodu vlastnictví přidělené jednotky včetně příslušného podílu na společných částech nemovité věci za pod-
mínky, že splatil celý základní i další členský vklad, a dále poté, co bude do katastru nemovitostí zapsáno rozděle-
ní této budovy na jednotky. Pokud člen družstvo požádá o uzavření smlouvy o převodu jednotky, bude jednotka do 
jeho vlastnictví převedena bez zbytečného odkladu poté, co budou splněny všechny podmínky uvedené 
v předchozí větě. Jednotka bude do vlastnictví člena převedena bezúplatně. Člen družstva nemá právo na uza-
vření převodní smlouvy, nemá-li ke dni podání žádosti o převod vyrovnány veškeré finanční závazky k převádějí-
címu družstvu vyplývající z jeho členství nebo nájmu družstevní jednotky. 

2) Převod jednotky do vlastnictví člena může být zároveň proveden pouze v souladu s podmínkami přísluš-
né úvěrové smlouvy uzavřené mezi družstvem a bankou financující výstavbu předmětného bytového domu (pokud 
byla tato smlouva uzavřena). Družstvo není oprávněno převést přidělenou jednotku do vlastnictví jiné osoby než 
člena, kterému je k datu převodu aktuálně přidělena a kterou člen užívá na základě platné nájemní smlouvy. 

3) Pokud člen hradí další členský vklad nebo jeho část prostřednictvím hypotečního nebo jiného úvěru po-
skytnutého bankou nebo stavební spořitelnou (dále jen banka), může družstvo jako zástavce uzavřít s příslušnou 
bankou zástavní smlouvu, jejímž předmětem bude zřízení zástavního práva k jednotce, která byla tomuto členovi 
přidělena, a k jejím spoluvlastnickým podílům na společných částech domu a příslušných pozemcích. Zástavní 
právo bude zřízeno k zajištění pohledávek banky vůči členovi z titulu poskytnutí shora uvedeného úvěru. Družstvo 
není povinno uzavřít tuto zástavní smlouvu, pokud má vůči členovi jakékoliv pohledávky po lhůtě splatnosti.  
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4) Bezodkladně po vzniku vlastnického práva člena k družstevní jednotce je tento povinen sjednat s osobou 
odpovědnou za správu domu výši úhrad za služby spojené s užíváním jednotky a společných částí domu. 

5) Náklady spojené s převodem jednotky do vlastnictví člena (vyhotovení převodní smlouvy a návrhu na 
vklad do katastru nemovitostí, daně, správní poplatky atd.) hradí v plné výši člen - budoucí vlastník příslušné jed-
notky.  

6) Při uzavření převodní smlouvy je člen dále povinen zaplatit družstvu manipulační poplatek ve výši 1 000,- 
Kč za každou převáděnou jednotku.  

Čl. 46 
Práva a povinnosti vlastníka - uživatele jednotky 

1) Vlastník a uživatel jednotky a družstvo mají shodná vzájemná práva a povinnosti, jako jsou práva a po-
vinnosti nájemce a pronajímatele uvedená v čl. 37 těchto stanov. Družstvo však nemá povinnost udržovat jednot-
ku převedenou do vlastnictví člena ve stavu způsobilém pro řádné užívání. 

2) Vlastník jednotky je dále povinen: 
a) počínat si tak, aby při užívání, udržování, změnách či při jiném nakládání s jednotkou nerušil a neohrožoval 

ostatní uživatele jednotek při výkonu jejich práv, 
b) udržovat jednotku na svůj náklad ve stavu způsobilém k řádnému užívání, zejména včas provádět potřebné 

opravy a údržbu, 
c) odstranit závady a poškození, která na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám, nebo ti, 

kteří s ním jednotku užívají, 
d) zdržet se provádění úpravy jednotky nebo jejího zařízení, jimiž by byl bez souhlasu k tomu příslušného orgánu 

měněn vzhled objektu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí nebo narušena činnost technického zařízení 
objektu (vytápění, voda, kanalizace, elektro, vzduchotechnika, STA apod.). Současně je vlastník jednotky povi-
nen zajistit předepsané revize technických zařízení v jednotce ve stanovených lhůtách tak, aby neohrozil bez-
pečnost a zdraví ostatních obyvatel a uživatelů ostatních jednotek v objektu. Ustanovení zvláštních předpisů tím 
nejsou dotčena; 

e) umožnit na požádání oprávněné osobě přístup do jednotky, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a opravy ostat-
ních jednotek, popř. objektu jako celku, a dále umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla 
a teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. 

Čl. 47 
Úhrady za služby spojené s užíváním jednotky jejím vlastníkem 

1) Povinnost platit úhrady za služby vzniká členovi dnem, kdy mu byla jednotka předána do užívání nebo 
kdy byla jednotka převedena do jeho vlastnictví podle toho, který okamžik nastal dříve. 

2) Výše úhrad za služby a smluvní odměna za správu objektu, úklid, údržbu a domovníka musí být uvedeny 
v evidenčním listu nebo předpisu plateb za služby. 

3) Výše záloh a úhrad za služby spojené s užíváním jednotky bude určena způsobem stanoveným platnými 
právními předpisy, a tam, kde předpis tento způsob neurčuje, dohodou osoby odpovědné za správu domu se čle-
nem nebo směrnicí vydanou osobou odpovědnou za správu domu.  

Část VII. - Hospodaření družstva 

Čl. 48 
Základní kapitál 

Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Základní ka-
pitál se zvyšuje, resp. snižuje přijetím nových členů, resp. skončením členství v družstvu. Základní kapitál se evi-
duje podle jednotlivých členů. 

Čl. 49 
Fondy družstva 

Družstvo vytváří fond členských podílů, úvěrový fond, rizikový fond a fond oprav a údržby. Na základě roz-
hodnutí členské schůze může družstvo zřizovat i jiné fondy. 

Čl. 50 
Fond členských podílů 

1) Fond členských podílů se tvoří ze splátek dalšího členského vkladu, ke kterým se členové zavázali. 
2) Fond se používá na financování investičních, případně i finančních, nákladů spojených s pořízením či vy-

bavením družstevních nemovitostí či jednotek nebo na financování jejich technického zhodnocení. Fond se snižuje 
při převodu jednotky z družstevního vlastnictví. 

3) Fond se eviduje podle jednotlivých členů a středisek (jednotlivý dům, vchod nebo domovní sekce). 
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Čl. 51 
Úvěrový fond 

1) Úvěrový fond se tvoří z příspěvků, k nimž se zavázali členové družstva. Tyto příspěvky nezakládají ma-
jetkovou účast člena v družstvu a platí je pouze ti členové, kteří se zavázali k úhradě části dalšího členského vkla-
du postupně ve splátkách, přičemž tyto splátky hradí v průběhu splácení hypotečního nebo jiného úvěru (dále jen 
úvěru) družstva.  

2) Fond se používá k úhradě úroků z úvěrů poskytnutých družstvu na výstavbu či koupi družstevních nemo-
vitostí. Výše příspěvků se může během doby splácení úvěrů měnit, a to zejména v závislosti na aktuální výši úro-
kové sazby a výši státní finanční podpory hypotečního úvěrování, pokud tato byla nebo bude družstvu přiznána.  

3) Fond se eviduje podle jednotlivých členů a středisek. 

Čl. 52 
Rizikový fond 

1) Družstvo je povinno zřídit v případě, že uzavírá investiční úvěr k pořízení majetku nebo jeho technického 
zhodnocení rizikový fond, který je povinno udržovat po celou dobu splácení úvěru ve výši 3 měsíčních splátek, kte-
ré je družstvo povinno splácet podle té které úvěrové smlouvy. Družstvo vytvoří tento rizikový fond nejdéle ode 
dne prvého dne měsíce následujícího poté, co ta která úvěrová smlouvy bude podepsána. 

2) Rizikový fond se tvoří z příspěvků členů, kteří mají povinnost přispívat do úvěrového fondu družstva. 
3) Ke splacení příspěvku do rizikového fondu se člen zavazuje ve smlouvě s družstvem. Příspěvek je určen 

k úhradě případných budoucích dluhů člena na platbách do fondu členských podílů a do úvěrového fondu. Jeho 
výše činí trojnásobek měsíční splátky, kterou je člen povinen platit do fondu členských podílů a úvěrového fondu 
podle smlouvy o přidělení jednotky. Nelze jej však považovat za zálohu na jakoukoliv platbu stanovenou těmito 
stanovami nebo smlouvou o přidělení jednotky a jeho zaplacení tedy nemá vliv na povinnost člena tyto platby řád-
ně hradit. Mimořádné příspěvky do rizikového fondu budou uloženy na samostatném účtu u banky. Úroky z tohoto 
účtu náleží družstvu a družstvo je používá zejména k úhradě daní, provozních a režijních nákladů, příp. i k úhradě 
ztráty. 

4) Fond se používá k úhradě splátek a úroků z úvěrů poskytnutých družstvu na výstavbu či koupi družstev-
ních nemovitostí, pokud k tomu nedostačují prostředky z fondu členských podílů a úvěrového fondu. Družstvo je 
oprávněno uspokojit ze složeného příspěvku do rizikového fondu své splatné pohledávky i bez předchozího upo-
zornění člena, je však vždy povinno čerpání prostředků členovi oznámit. Po dobu trvání členství je člen povinen 
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo toto oznámení doručeno, doplatit příspěvek do rizikového fondu do pů-
vodní sjednané výše. Opakované nesplnění tohoto závazku bude považováno za hrubé porušení členských po-
vinností.  

5) V průběhu trvání členství nemá člen na vrácení příspěvku právo, s výjimkami uvedenými v následujících 
dvou odstavcích. V případě ukončení členství družstvo vyplatí členovi zůstatek složeného příspěvku, a to ve stej-
ném termínu, ve kterém členovi vznikne nárok na výplatu vypořádacího podílu dle čl. 21 těchto stanov. Příspěvek 
lze též použít na úhradu posledních tří měsíčních splátek do fondu členských podílů a do úvěrového fondu podle 
smlouvy o přidělení jednotky. 

6) Poté, co budou do vlastnictví člena převedeny všechny jednotky, které mu byly přiděleny, vyplatí družstvo 
členovi zůstatek složeného příspěvku do rizikového fondu, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne vzniku vlast-
nického práva člena k poslední z těchto jednotek. 

7) V případě, že v rizikovém fondu bude vytvořena rezerva ve výši minimálně tří měsíčních anuitních splátek 
úvěru snížených o aktuální výši státní finanční podpory hypotečního úvěrování (pokud tato bude družstvu přizná-
na), může představenstvo rozhodnout o rozdělení zbývajících prostředků mezi členy družstva, kteří tento fond vy-
tvářeli.  

8) Pokud po splacení celého úvěru a úroků z něj zůstanou v rizikovém fondu nevyčerpané finanční pro-
středky, rozdělí se tyto mezi členy družstva, kteří tento fond vytvářeli. 

9) Fond se eviduje podle jednotlivých členů a středisek. 

Čl. 53 
Fond oprav a údržby 

1) Fond se tvoří pravidelnými, příp. mimořádnými příspěvky členů. Tyto příspěvky jsou součástí pravidel-
ných měsíčních plateb nájemného a úhrad za služby a nezakládají majetkovou účast člena v družstvu. 

2) Fond se používá na financování oprav, údržby, modernizace a rekonstrukce, příp. dalších nákladů souvi-
sejících s provozem družstevních nemovitostí.  

3) Fond se vede v členění dle jednotlivých jednotek a středisek. 
4) Způsob tvorby a použití fondu může podrobněji upravit směrnice družstva odsouhlasená členskou schůzí.  

Čl. 54 
Použití zisku a úhrada ztráty družstva 

1) Družstvo sestavuje každý rok účetní závěrku. Spolu s ní předkládá představenstvo členské schůzi i návrh 
na rozdělení zisku. O případném rozdělení zisku a jeho užití rozhoduje členská schůze usnesením. Zisk družstva 
může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva. 
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2) Vykazuje-li družstvo ztrátu, může být členovi družstva uložena povinnost přispět k úhradě ztráty 
v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 2, písm. h), ledaže ke ztrátě došlo přímým zaviněním (včetně trestněprávní-
ho) konkrétní osoby.  

Čl. 55 
Omezení hospodaření družstva 

1) Družstvo nesmí převést družstevní jednotky, budovy s nimi ani pozemky jimi zastavěné či s nimi věcně 
související do vlastnictví třetích osob bez předchozího souhlasu všech členů družstva, kteří jsou nájemci těchto 
jednotek nebo kteří mají na uzavření nájemní smlouvy k předmětným jednotkám právo. Tento souhlas musí mít 
písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která 
jej udělila. To neplatí, jedná-li se o převody jednotek do vlastnictví členů družstva, kteří jsou zároveň jejich nájem-
ci. 

2) Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit družstevní jednotky, budovy s nimi ani pozemky jimi zastavěné 
či s nimi věcně související bez předchozího souhlasu alespoň dvou třetin členů družstva, kteří jsou nájemci těchto 
jednotek. Tento souhlas musí mít též písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a je závazný i pro právního 
nástupce osoby, která jej udělila.  

Část VIII. - Zánik družstva 

Čl. 56 

1) Družstvo se ruší: 
a) usnesením členské schůze o zrušení družstva s likvidací, 
b) rozhodnutím soudu, 
c) jiným způsobem daným platnými právními předpisy. 

2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem. Družstvo zaniká výma-
zem z obchodního rejstříku. 

Část IX. - Společná ustanovení 

Čl. 57 

1) Za den zaplacení se ve smyslu těchto stanov považuje den, kdy byla předmětná částka připsána ve pro-
spěch účtu příjemce nebo den, kdy byla příjemci (nebo osobě oprávněné za něj jednat) předána v hotovosti. 

2) Člen je oprávněn veškeré platby, k nimž se zavázal a které jsou splatné v měsíčních splátkách, platit jed-
nou souhrnnou částkou, a to každý měsíc ke dni, kdy je splatná první z těchto plateb. Takto provedená úhrada se 
započítává na jednotlivá plnění v tomto pořadí: a) platba do fondu členských podílů; b) platba do úvěrového fondu; 
c) platby související s nájmem jednotky a službami; d) ostatní platby. 

3) Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů nebo jednotlivých orgánů družstva musí být těmto členům nebo 
orgánům doručeno. Doručení doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné v případech stanovených 
právním předpisem, těmito stanovami nebo rozhodnutím členské schůze. Doručuje-li se prostřednictvím pošty, má 
se v pochybnostech za to, že dnem doručení je třetí pracovní den po dni odeslání zásilky. To platí i v případě, že 
si adresát zásilku nevyzvedl, příp. její převzetí odmítl. Členovi se doručují písemnosti na korespondenční adresu, 
uvedenou v seznamu členů. Pokud z důvodu na straně člena neodpovídají údaje v seznamu členů skutečnosti, 
nese následky těchto chyb člen sám. 

4) Družstvo je oprávněno písemné oznámení, které se týká všech nebo většího počtu členů či nájemců jed-
notek, doručit i vhozením do jejich listovní schránky, současně je však povinno toto oznámení uveřejnit na vývěsce 
příslušného družstevního objektu nebo na informační desce (tj. na internetových stránkách) družstva. 

Část X. - Přechodná a závěrečná ustanovení 

Čl. 58 

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Jednotlivá dílčí 
ustanovení těchto stanov, která by případně byla s právními předpisy v rozporu, jsou neplatná. 
 
 




