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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá vznikem bytových družstev z důvodu privatizace 

bytového fondu. Tato práce popisuje vývoj privatizačního procesu a vývoj bytového 

družstevnictví v České republice po roce 1989. Práce se zabývá aspekty bytového 

družstevnictví, řeší vznik a specifika právnické osoby bytového družstva.  Jsou zde zkoumány 

a popisovány možnosti privatizace obecního bytového fondu v závislosti na koncepci obecní 

bytové politiky. Konkrétně je v práci řešen proces privatizace městského bytového fondu 

ve městě Prostějov. 

Abstract 

  The diploma project looks at founding of housing cooperatives caused by residential 

housing privatization. Privatization process and housing cooperatives evolvement in Czech 

Republic since 1989 year are outlined in the project. The project covers housing cooperatives 

aspects, establishment and specifics of housing cooperatives legal entity. Ways to privatize 

the community housing fund according to the community housing policy are explored 

and explained. Specifically the project studies the privatization process of the city 

of Prostejov residential housing fund. 
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Družstvo, bytové družstvo, privatizace, stanovy bytového družstva, bytový dům. 
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Cooperative, housing cooperative, privatization, statues of housing cooperative, residential 

house. 
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1  ÚVOD 

V každé době je bydlení jednou ze základních lidských potřeb a prakticky lze říct, 

že bez bydlení nemůže člověk dostatečně uspokojit své potřeby. Každá doba přináší určitá 

specifika v oblasti bydlení a v oblasti požadavků lidstva. Jedním z principů jak uspokojit tuto 

potřebu přineslo družstevnictví, tedy konkrétně družstevnictví bytové, které má poměrně 

dlouhou historii a tudíž má za sebou i jistý vývoj.  

Jakékoliv vlastnictví sebou přináší pro majitele dané věci kromě výhod i mnoho 

povinností a starostí, tím spíše pokud se jedná o nemovitý majetek, jako jsou bytové domy. 

Tedy pokud dojde majitel do stádia, kdy si uvědomí, že je pro něj nevýhodné vlastnit a třeba 

i nadále pronajímat danou nemovitost, tedy například bytový dům, nebo o vlastnictví nemá 

z určitého důvodu zájem, tak vždy může svůj majetek prodat. Stejně tak může prodat, 

respektive privatizovat svůj bytový fond stát či obec, která při privatizaci musí myslet 

zejména na své občany. Hovořit o privatizaci lze jen v případě prodeje majetku státu či obce, 

tedy majetku, který není privátní, tedy již ve vlastnictví soukromém. Tyto aspekty se promítly 

do bytového družstevnictví po roce 1989 v České republice a na jejich základě došlo 

k poměrně velké změně v oblasti bytového fondu a bytového družstevnictví. Zejména pak 

z důvodu privatizace bytového fondu docházelo ke vzniku nových privatizačních bytových 

družstev. 

Cílem diplomové práce je zmapovat jak vznikají bytová družstva při privatizaci 

bytového fondu. Předmětem práce je tedy popis privatizačního procesu bytového fondu, 

ke kterému v České republice došlo po revolučním roce 1989. 

Práce se věnuje nejprve obecně družstevnictví, je zde popsán určitý průřez 

od prvopočátku družstevnictví až po současné chápání bytového družstva. Dále je 

v diplomové práci popsána základní právní úprava, předpisy a ustanovení, která upravují chod 

a činnost bytových družstev. Je zde popsáno a zmapováno jak bytové družstvo vznikne, tedy 

proces založení až po následné fungování privatizačního družstva. Dále je rozebrán proces 

privatizace jako příčina vzniku privatizačního bytového družstva v závislosti koncepce bytové 

politiky obce. Na zmíněné navazuje poslední část, která se věnuje konkrétnímu příkladu, tedy 

popisu a vývoji privatizace bytového fondu města Prostějova. 
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2  DRUŽSTEVNICTVÍ A HISTORIE 

V následující kapitole bude nastíněna stručná historie družstevnictví v českých 

zemích, pro dokreslení a snadnější pochopení nynějšího stavu v oblasti privatizace bytových 

družstev. 

2.1 DRUŽSTEVNICTVÍ OD DOB RAKOUSKO-UHERSKA 

Již v první polovině 19. století vzniká pojem družstevnictví. Vůbec první družstvo 

vzniklo roku 1844 ve Velké Británii a neslo název Rochdalské družstvo poctivých 

průkopníků. Základem tohoto prvního družstva byly principy svépomoci a vzájemné 

spolupráce drobných živnostníků a i přes obtížnější počátky družstvo přežilo. Díky tomu se 

začala idea družstevnictví rozšiřovat do dalších zemí. Po 14 letech od založení tohoto prvního 

družstva se objevuje družstevnictví i v českých zemích a to vznikem Záložny kasa roku 

1858 ve Vlašimi, tedy od tohoto data se setkáváme s pojmem družstevnictví na našem území 

pravidelně. [1] 

Až po delší době, tedy po 45 letech od této skutečnosti bylo založeno první bytové 

družstvo v českých zemích a to roku 1903. Toto družstvo neslo název Společenstvo pro 

zřizování bytů. V roce 1918, tedy po vzniku československého státu, bylo založených již 

165 nejrůznějších bytových sdružení, tedy rozmach bytových družstev byl na našem území 

poměrně velký. Toto potvrzuje informace, že po druhé světové válce bylo v ČSR již 

442 stavebně bytových družstev. Od té doby docházelo ke stále většímu rozmachu družstev 

a to zejména v období od roku 1947 – 1948, kdy bytové družstevnictví výrazně pomáhalo 

s obnovou bytového fondu, který byl po válce zničený. Proto již na konci roku 1948 jsme 

u nás mohli napočítat už 942 bytových družstev. Po tomto roce, tedy po nástupu socialismu 

došlo ke sjednocení československého bytového družstevnictví, jehož cílem byla především 

bytová výstavba. Stavěly se velké bytové domy a výstavba byla zprůmyslněna pomocí 

panelizace a typizace. [2] 

Docházelo k postupnému slučování doposud existujících společenstev pro zřizování 

bytů. Bytová sdružení byly přetvářeny na jednotný typ bytových družstev a tyto se sdružují 

do velkých celků v rámci okresů. Tímto bylo v ČSR vytvořeno 82 okresních bytových 

družstev, která se roku 1954 přejmenovala na Lidová bytová družstva. [2] 

Roku 1959 došlo na další rozkvět bytového družstevnictví u nás a to po vydání 

zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě. Nově vznikala družstva při podnicích, 
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která řešila bytové potřeby vlastních zaměstnanců a rovněž družstva občanů. V polovině roku 

1964 došlo k rozdělení působnosti v řízení bytových družstev mezi Ústřední radu družstev 

a národní výbory. [2] 

Za velmi krátké období v mezi lety 1966 až 1970 došlo k vybudování velkého počtu 

družstevních bytů, tedy více než 157 000 bytových jednotek. V tomto tempu bylo 

pokračováno i v letech následujících. Toto vedlo k založení vlastní svazové organizace 

v únoru 1969. Vznikl Český svaz bytových družstev jednak z důvodu rozšiřování členské 

základny, tak i pro společensky vzrůstající význam této formy bytové výstavby. [2] 

Založení tohoto Českého svazu bytových družstev došlo k zahájení další etapy 

v rozvoji bytového družstevnictví. Menší družstva byla sloučena, popřípadě začleněna 

do větších a perspektivnějších družstev. Po této reorganizaci bylo ve 264 stavebních bytových 

družstev takto sloučeno 765 229 členů. [2] 

Výstavba nových bytů byla obrovská, což znamenalo, že mezi lety 1959 až 1982 bylo 

předáno do užívání 526 975 družstevních bytů a svépomocně mezi lety 1970 až 1982 bylo 

vystavěno 96 528 bytových jednotek. [2] 

Tento trend trval až do listopadu 1989, kdy došlo ke změně politických 

a hospodářských poměrů a bytové družstevnictví prodělává určitou stagnaci, z důvodů 

nedostatku financí na novou bytovou výstavbu a určitou legislativní nejistotou, související 

s postupným vytvářením a vývojem nových koncepcí demokratické společnosti. 

V následujících letech docházelo k částečné privatizaci bytového fondu a k zakládání nových 

soukromých družstev. [2] 

2.2 POČÁTEČNÍ MYŠLENKOVÉ PRINCIPY DRUŽSTEVNICTVÍ 

Určité nadčasové principy udávají jistou myšlenku družstevnictví i přesto, že nynější 

právní úprava družstva připodobňuje družstva spíše k obchodním společnostem. Jako první 

z těchto principů můžeme zmínit princip dobrovolnosti členství. Tento princip je 

charakterizován dvěma základními body, že nikoho nelze nutit, aby se stal členem a zrovna 

tak nelze nutit nikoho, aby setrval členem proti svému přesvědčení. Tento princip lze označit 

za jeden z nejdůležitějších principů. [1]  

Druhým je princip kolektivismu. Tento princip říká, že družstvo je společenství 

neuzavřeného počtu osob, tudíž z toho vyplývá, že není možné mít jednočlenné družstvo 

o jedné osobě. A to zejména z důvodu, nemožnosti vzájemné spolupráce, která je jedním 
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ze znaků družstevnictví. V pořadí třetím principem je družstevní demokracie, což v překladu 

znamená, že v rámci družstva se rozhoduje na členské schůzi a to prostou většinou hlasů, 

nikoliv podle majetkových podílů. Z toho plyne, že menšina má za povinnost se podřídit 

většinovému názoru, přičemž zde existuje možnost domáhat se při porušení práv soudní 

cestou. Tento princip je v dnešní době upraven obchodním zákoníkem, který říká, že pokud 

družstevní stanovy neurčí jinak, tak má každý člen jeden hlas. Posledním principem je princip 

rovnosti členů, jehož podstatou je, že každý z členů má úplně stejná práva a rovněž stejné 

povinnosti, pokud tedy stanovy neurčí jinak. To se týká například i stejné výše základního 

členského vkladu. [1] 

2.3 SOUČASNÝ VÝVOJ BYTOVÉHO DRUŽSTEVNICTVÍ 

Rok 1989 přinesl obrovské změny a znamenal velkou přeměnu bytového fondu. Tato 

přeměna se dotýkala zejména bytových domů ve vlastnictví státu a rovněž bytových družstev.    

Můžeme říct, že drtivá většina bytového fondu byla až do roku 1990 ve vlastnictví 

státu. Nebo byl státní bytový fond spravován rozpočtovými organizacemi nebo samostatnými 

hospodářskými organizacemi. Asi 21 % bytového fondu vlastnila bytová družstva. Tato 

bytová družstva zajišťovala výstavbu, správu a obnovu bytového fondu. Tuto bytovou 

výstavbu a z části i opravy družstevního bytového fondu podporoval stát. Je nutné 

konstatovat, že v 70. letech minulého století se za rok postavilo okolo 30 000 bytů, které 

sloužily zejména novým rodinám. [13]  

Majetkové změny, které již byly zmíněny, přinesly značné změny i do oblasti 

bytového fondu a to i u bytů bývalých stavebních bytových družstev a lidových bytových 

družstev. Tato družstva se postupem času začala soustředit hlavně na správu bytového fondu, 

vlastního, ale i toho, který je ve vlastnictví jiných subjektů. Lze říci, že negativním dopadem 

těchto změn je to, že se bytová výstavba v bytových družstvech prakticky zastavila. [13]    

Devadesátá léta se nesla ve znamení privatizace. Ve velké míře docházelo k prodeji 

bytového fondu měst a obcí, dříve státního bytového fondu. Bytový fond byl prodáván 

bytovým družstvům, která založili stávající nájemníci. Tímto způsobem u nás vzniklo více 

než třicet tisíc nových bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek, jejíž členové 

představenstev a výborů měli velmi často minimální znalosti a zkušenosti v dané oblasti. [13]    
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3  BYTOVÁ DRUŽSTVA 

Práce je zaměřena na bytová družstva vzniklá privatizací, což je jedna z nejlepších 

variant při privatizaci bytového fondu. Tato část práce se tedy věnuje obecnému popisu 

družstva jako právnické osoby. 

3.1 POJEM - DRUŽSTVO A JEHO VYMEZENÍ 

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání 

a hlavně pro zajišťování sociálních, hospodářských a jiných dalších potřeb družstva. 

Tato obecná konstrukce je základem pro několik podstatných aspektů. [1] 

Především tedy, že družstvo je zejména uvažováno jako podnikatelský subjekt, a tedy 

jako takové se zapisuje do obchodního rejstříku. Až druhotně je možnost připustit vznik 

družstva pro jiný než podnikatelský účel. Z této skutečnosti vyplývá, že postavení podnikatele 

ve smyslu § 2 odst. 2 písmeno a) Obchodního zákona má i družstvo, které absolutně 

nevykonává podnikatelskou činnost a je tedy založeno za jiným účelem. Díky této normativní 

konstrukci vznikli fiktivní podnikatelé, které můžeme označit za podnikatele podle právní 

normy. Tedy nejde založit družstvo, které by nemělo status podnikatele, jelikož současná 

právní úprava požaduje zápis družstva do obchodního rejstříku. [1] Družstvo je tedy 

právnickou osobou a v případě, že družstvo zajišťuje bytové potřeby svých členů, nazýváme 

ho družstvem bytovým, jehož činnost je vymezena obchodním zákoníkem 

(zák. č. 513/1991 Sb.) a vnitřními družstevními stanovami. [3] Z tohoto zákonného vyjádřená 

není úplně jasné, jestli mohou existovat družstva založená pro účel výkonu podnikatelských 

a současně nepodnikatelských činností. Gramatickým výkladem je možné dojít k závěru, že to 

není možné, protože obchodní zákoník tady v tom případě vychází z principu buď a nebo. 

Lze ovšem konstatovat, že takový výklad by byl v určité kolizi se všemi principy logiky. 

A to zejména z důvodu nemožnosti existence družstev, která si zisky ze své podnikatelské 

činnosti pomáhají k dosažení jiných cílů. Zdá se však, že tento problém vyřešila samotná 

soudní praxe ve prospěch přípustnosti existence družstev vzniklých za účelem jak 

podnikatelským, tak i nepodnikatelským, jelikož v obchodním rejstříku je možné najít mnoho 

zápisů zejména bytových, ale i jiných družstev. Tato družstva pak mají běžně zapsáno jedno 

nebo více podnikatelských oprávnění. Ke shodnému stanovisku došla i právní teorie. [1] 
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Ze zákonné dikce vyplývá, že mohou dle všeho existovat následující druhy družstev: 

1. družstva, která sama provozují podnikatelskou činnost, 

2. družstva, která zajišťují služby pro své členy, tedy jsou výlučně nepodnikatelské 

povahy, 

3. družstva, jež jsou založena pro podporu podnikatelské podpory svých členů, 

4. družstva, která provozují částečně podnikatelskou a i nepodnikatelskou činnost. [1] 

Družstva, která však byla založena za účelem nepodnikatelského charakteru, musí být 

tendenčně zaměřeny na podporu hospodaření či jiných aktivit svých členů. Obecně pak platí 

zásada, zakazující založení družstva za účelem podpory obecně prospěšných aktivit, 

popřípadě za účelem podpory jiných osob než družstevníků. [1] 

3.2 POJEM BYTOVÉ DRUŽSTVO A DRUŽSTEVNÍ BYT  

U nás jakožto i v zahraničí jsme se potýkali s bytovými krizemi, bytová družstva nám 

tyto krize pomohla překonávat, jelikož významným způsobem ovlivnila množství a kvalitu 

bydlení. Bohužel po roce 1989 v České republice došlo, dá se říct k totálnímu ochromení 

bytového družstevnictví. Místo toho, aby byly odstraněny nedostatky administrativně 

centrálního řízení, došlo k jistému úpadku. Příčinou bylo například to, že bytová družstva byla 

chybně považována za negativní projev minulého režimu. Lze tedy říct, že privatizace se 

negativním způsobem podepsala v oblasti družstevního bydlení. Lze dále konstatovat, že 

s problémy se po transformaci ekonomiky potýkají jak bytová družstva, tak i společenství 

vlastníků. [13]    

Od ostatních družstev mají bytová družstva poněkud odlišnou právní úpravu, proto je 

nutné se o daných odlišnostech zmínit. Zákonem je definováno, že bytové družstvo se může 

zabývat jen bytovým družstevnictvím a nesmí zneužívat jistých zákonných ustanovení 

pro jinou podnikatelskou činnost v neprospěch svých členů. Z tohoto důvodu zákon 

o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. stanovuje, že bytové družstvo může být založeno 

pouze za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Bytové družstvo může rovněž 

spravovat domy s byty a nebytovými prostorami, které jsou ve vlastnictví jiných osob. 

V případě, že nedojde k ohrožení uspokojování bytových potřeb svých členů, může bytové 

družstvo, za podmínek stanovených zákonem, provozovat i jinou činnost. Tato činnost musí 

mít pouze doplňkový nebo vedlejší charakter. [12] 
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Pro bytové družstvo zákon jasně stanovuje, že firma musí obsahovat pojem bytové 

družstvo. Tato novinka je podstatná zejména pro další osoby, kterým je již z názvu jasné, 

že se jedná o družstvo. 

Zákon o obchodních korporacích přesně vymezuje pojem družstevní byt. Podle tohoto 

zákona je družstevní byt nebo nebytový prostor nacházející se v budově ve vlastnictví nebo 

spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví 

bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytuje do nájmu členovi bytového družstva, 

který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem. 

Lze tedy konstatovat, že družstevní byt je chápán jako byt, který je nejen ve vlastnictví 

bytového družstva, ale zejména to, že je dán do nájmu členovi bytového družstva. [12] 

Pokud se jedná o byt, který je sice ve vlastnictví bytového družstva, ale tento je dán 

do nájmu nečlenovi družstva, tak tento byt není bytem družstevním, ale nájemním a proto se 

na něj vztahují ustanovení o nájmu bytu. Určitou výjimkou je situace, kdy družstvo dá 

do nájmu byt nikoliv svému členovi, ale například zaměstnanému vedoucímu pracovníkovi 

družstva. V takovém případě by zde vznikl zvláštní tzv. služební byt. Vhledem ke stavu 

a vývoji bytového družstevnictví u nás zákon říká: „Družstevním bytem se rozumí i byt, 

na jehož pořízení v nemovitosti ve vlastnictví jiné osoby se člen bytového družstva, který je 

nájemcem tohoto bytu, nebo jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem 

v družstevní bytové výstavbě podle dřívějších právních předpisů, a k němuž má bytové 

družstvo právo odpovídající věcnému břemenu zajišťující jeho členovi právo byt užívat 

za podmínek stanovených pro užívání družstevního byt.“ Toto ustanovení je důležité hlavně 

pro družstevníky, kteří si obvykle svépomocí postavili byty v domech, které byly v době 

stavby majetkem státu, ale později byly navráceny v rámci restitucí původním majitelům. 

Tyto byty jsou dnes užívány jako družstevní byty s právem věcného břemene zatěžujícím 

vlastníka, který je třeba soukromý. Ustanovení je pro nájemce jistotou, že i nadále mohou své 

byty jako družstevní užívat. [12]  

3.3 PRIVATIZAČNÍ  BYTOVÁ  DRUŽSTVA  A  JEJICH  RYSY 

Lze říct, že ve většině případů se jedná o spíše o malá bytová družstva, která jsou 

složena výhradně z nájemců bytů toho domu, který se stal předmětem privatizace. Tento typ 

bytového družstva se od někdejšího stavebního, popřípadě lidového bytového družstva liší 

celou řadou aspektů. 
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Členy privatizačního bytového družstva se stali výhradně nájemci bytů. Často 

vznikaly například problematické situace, kdy některý z nájemců odmítl stát se členem 

bytového družstva. V tomto případě to bylo problematické zejména pro ostatní členy, jelikož 

museli nést jeho podíl na kupní ceně budovy. Podle právní úpravy pak tento nájemce zůstal 

nájemcem i nadále, tedy členem bytového družstva nebyl. V omezených případech obce 

podmiňovaly prodej budovy tím, že se členy privatizačního bytového družstva stali všichni 

nájemci. Toto ovšem nebylo vhodné řešení, neboť velmi často došlo k trvalému nebo 

dočasnému zablokování privatizace budovy. [14] 

Členství v bytovém družstvu bylo často vázáno kromě podání členské přihlášky 

a splacení základního členského vkladu na přijetí závazku ke splacení dalšího členského 

vkladu. Výše dalšího členského vkladu se stanovila tak, že kupní cena za objekt, která byla 

požadována obcí, byla rozpočtena na jednotlivé členy poměrně podle velikosti jimi užívaných 

bytů nebo nebytových prostorů. To znamenalo, že součet splacených dalších členských 

vkladů byl roven kupní ceně. V případě, že obec poskytla splátkový kalendář na úhradu kupní 

ceny, tak většinou členové spláceli další členský vklad po částech. S ohledem na to, že obce 

velmi často privatizovaly svůj bytový fond těžce pod skutečnou tržní cenou budovy, tak nebyl 

odkup budovy pro členy bytového družstva podstatným zatížením. Od vstupu České 

republiky do Evropské unie jsou obce povinny podnikatelským právnickým osobám, kam 

patří i družstva, prodávat majetek za cenu tržní. V opačném případě by se dopustily 

nedovolené veřejné podpory, která je zakázána. [14] 

Kupní smlouva na budovu a pozemek byla uzavírána mezi obcí a bytovým družstvem. 

Tedy bytové družstvo bylo na základě této smlouvy odpovědno a zavázáno za splnění kupní 

ceny, popřípadě dodržení splátkového kalendáře. Obce velice často zajišťovaly dodržení 

splátkového kalendáře hlavně závazkem bytového družstva dále nepřevádět budovu, 

respektive vymezené jednotky v ní na nájemce, a to minimálně po dobu splacení kupní ceny.  

V některých případech se bytové družstvo rovněž zavázalo nepřevést budovu respektive 

vymezené jednotky v ní na třetí osobu i po určitou dobu po splacení celé kupní ceny. Za to se 

jim dostalo určitého snížení kupní ceny atp. Obce pak také někdy vyhrazovaly smluvní 

předkupní právo k budově pro případ jejího dalšího převodu. [14] 

Nedružstevní nájem, který byl placený dosud, se dnem převodu vlastnického práva 

k budově do vlastnictví bytového družstva změnil na nájem družstevní. V takových případech 

totiž docházelo ke změně vlastníka budovy a novým vlastníkem se tak stávalo bytové 
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družstvo. Podle § 680 odst. 2 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. vstoupilo bytové družstvo 

jako nabyvatel do právního postavení pronajímatele. 

Privatizační bytová družstva jsou zcela standardní bytová družstva, práva a povinnosti 

členů se řídí obecnými předpisy o nájmu družstevních bytů a nebytových prostorů. Nájemci, 

kteří z vlastního rozhodnutí nejsou členy družstva, jsou ve vztahu k družstvu jeho nájemníky 

a bytové družstvo je standardním pronajímatelem. [14] 

3.4 ROZDĚLENÍ BYTOVÝCH DRUŽSTEV 

Z hlediska statistického šetření je možno bytová družstva dělit, respektive členit podle 

počtu členů na velká a malá. 

Malá bytová družstva jsou družstva, která mají malý počet členů, což znamená 

19 nebo méně zaměstnanců, popřípadě se rekrutovala z velkého, povětšinou stavebního 

bytového družstva za účelem privatizace bytového domu a správy domu s byty. Uživatelé 

jsou zároveň členy těchto nově vzniklých družstev a podíleli se vlastními peněžními 

prostředky na pořízení domu. Mezi malá bytová družstva lze rovněž zařadit ta družstva, která 

vznikla privatizací bytového fondu obecních úřadů. Tahle malá bytová družstva vznikala 

a řídila se ustanovením § 221 obchodního zákoníku se zvláštním přihlédnutím k ustanovením 

§ 245. Od letošního roku 2014 byl tento zákon plně nahrazen zákonem o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb. Správu domu a bytů si většinou provádějí tato družstva sama, 

nebo k těmto účelům využívají velká bytová družstva nebo jiné realitní firmy v rámci 

outsourcingu. [3] 

Velká bytová družstva jsou ve většině případů ta, která vznikla před rokem 

1989 původně jako stavební bytová družstva nebo lidová bytová družstva. Tato družstva mají 

20 nebo více zaměstnanců mezi jejich hlavní činnosti patří zajišťování správy vlastních 

bytových jednotek, bytů ve vlastnictví společenství vlastníků, případně i dalších bytových 

nemovitostí podle uzavřené smlouvy. Tahle správa nemovitosti je zpoplatněna, přičemž 

družstva účtují poplatek za byt nebo za jednotlivé sjednané činnosti. [3] 

Společenství vlastníků jednotek můžeme rovněž zařadit do členění bytových družstev 

jako specifickou právnickou osobu, která vznikala na základě zákona 72/1994 Sb. (ve znění 

pozdějších zákonů), kterým byly do roku 2014 upravovány i některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a další vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám. Dnes společenství 

vlastníků jednotek upravuje ZOK. Sdružení vlastníků jednotek je právnická osoba zapsaná 
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do samostatného rejstříku společenství vlastníků. Toto sdružení může vykonávat pouze práva, 

popřípadě se zavazovat jen ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných 

částí domu a pozemku [3] 

3.4.1 Rozdělení bytů z vlastnického hlediska 

Obecně lze byty rozdělit z hlediska vlastnictví na soukromé a veřejné. Pro podmínky 

ČR nelze toto rozdělení označit za přesné a ideální. Proto lze za správnější pro místní 

podmínky považovat rozdělení na byty: 

a) byty v soukromém vlastnictví, 

b) byty v družstevním vlastnictví, 

c) veřejné vlastnictví bytů. [9] 

Stručně lze konstatovat, že soukromé vlastnictví bytů je takovou formou vlastnictví, 

kdy byty jsou vlastněny soukromými fyzickými či právnickými osobami. Pokud se jedná 

o vlastnictví veřejné, tak jako vlastník je veden stát, město, obec či společenská organizace. 

Poslední zmíněnou formou vlastnictví je vlastnictví družstevní. Jedná se o specifickou formu 

vlastnictví, která stojí na pomezí mezi vlastnickou a nájemní formou bydlení a to zejména 

díky skutečnosti, že většina družstevníků považuje byt, který obývají za svůj vlastní. [9] 
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4  PRÁVNÍ ÚPRAVA BYTOVÝCH DRUŽSTEV 

Následující kapitola je věnována zejména legislativní stránce bytových družstev. 

Je zde řešena legislativa týkající se bytových družstev a dále pak legislativní proces 

od založení družstva až po jeho zánik. 

4.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE BYTOVÝCH DRUŽSTEV 

a) zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník platný do 31. 12. 2013, dále jen Obch. 

zák., ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 

Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., 

zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona 

č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 

Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona 

č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona 

č. 239/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona 

č. 15/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona 

č. 151/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,zákona 

č. 312/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 87/2003 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona 

č. 437/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 

č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona 

č. 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona 

č. 377/2005 Sb. (s účinností od 29. září 2005), zákona č. 413/2005 Sb. (s účinností 

od 1. ledna 2006), zákona č. 56/2006 Sb. (s účinností od 8. března 2006), zákona 

č. 57/2006 Sb. (s účinností od 1. dubna 2006), zákona č. 79/2006 Sb. (s účinností 

od 15. března 2006), zákona č. 81/2006 Sb. (s účinností od 15. března 2006), 

zákona č. 308/2006 Sb. (s účinností od 18. srpna 2006), zákona č. 269/2007 Sb. 

(s účinností od 1. ledna 2008), zákona č. 296/2007 Sb. (s účinností od 1. ledna 

2008), zákona č. 344/2007 Sb. (s účinností od 1. března 2008), zákona č. 36/2008 

Sb. (s účinností od 17. ledna 2008), zákona č. 104/2008 Sb. (s účinností 

od 1. dubna 2008), zákona č. 126/2008 Sb. (s účinností od 1. července 2008), 

zákona č. 130/2008 Sb. (s účinností od 1. července 2008), zákona č. 230/2008 Sb. 

(s účinností od 1. července 2008), zákona č. 215/2009 Sb. (s účinností 

od 20. července 2009), zákona č. 217/2009 Sb. (s účinností od 20. července 2009), 
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zákona č. 230/2009 Sb. (s účinností od 1. srpna 2009), zákona č. 285/2009 Sb. 

(s účinností od 1. listopadu 2009), zákona č. 420/2009 Sb. (s účinností 

od 1. prosince 2009), zákona č. 152/2010 Sb. (s účinností od 1. července 2010), 

zákona č. 409/2010 Sb. (s účinností od 1. ledna 2011), zákona č. 188/2011 Sb. 

(s účinností od 15. července 2011), zákona č. 351/2011 Sb. (s účinností od 1. ledna 

2012), zákona č. 355/2011 Sb. (s účinností od 1. ledna 2012), zákona č. 420/2011 

Sb. (s účinností od 1. ledna 2012), zákona č. 428/2011 Sb. (s účinností od 1. ledna 

2013), zákona č. 167/2012 Sb. (s účinností od 1. července 2012), zákona 

č. 202/2012 Sb. (s účinností od 1. září 2012), zákona č. 396/2012 Sb. (s účinností 

od 1. ledna 2013), zákona č. 503/2012 Sb. (s účinností od 1. ledna 2013), [21] 

b) zákon č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích) platný od 1. 1. 2014, dále jen ZOK, [8]   

c) zákon č. 72/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) platný do 31. 12. 2013, dále jen ZoVB, 

ve znění: zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb., zákona 

č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona 

č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona 

č. 171/2005 Sb. (účinnost od 27. 4. 2005), zákona č. 179/2005 Sb. (účinnost 

 345/2009 Sb. (účinnost od 1. 1. 2010), [22] 

d) zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník platný do 31. 12. 2013, dále jen OZ, 

ve znění: zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 94/1988 Sb., 

zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 87/1990 Sb., zákona č. 105/1990 Sb., zákona 

č. 116/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb., zákona č. 509/1991 Sb., zákona 

č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1994 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona 

č. 118/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 227/1997 

Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., 

zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona 

č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona 

č. 317/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona 

č. 135/2002 Sb., zákona č. 136/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu 

Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., (Ruší novelu 501/2001 Sb. 

v celém rozsahu.) zákona č. 88/2003 Sb. (Náhrada za zrušenou novelu 501/2001 
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Sb.), zákona č. 37/2004 Sb. zákona č. 47/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu 

vyhlášeného pod č. 278/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., 

zákona č. 359/2005 Sb. (účinnost od 1. října 2005), zákona č. 56/2006 Sb. 

(účinnost od 8. března 2006), zákona č. 57/2006 Sb. (účinnost od 1. dubna 2006), 

zákona č. 107/2006 Sb. (účinnost od 31. března 2006), zákona č. 115/2006 Sb. 

(účinnost od 1. července 2006), zákona č. 160/2006 Sb. (účinnost od 27. dubna 

2006), zákona č. 264/2006 Sb. (účinnost od 1. ledna 2007; části od 1. ledna 2008), 

zákona č. 315/2006 Sb. (účinnost od 1. září 2006), zákona č. 443/2006 Sb. 

(účinnost od 18. září 2006), zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1. ledna 2008), 

zákona č. 230/2008 Sb. (účinnost od 1. července 2008), zákona č. 306/2008 Sb. 

(účinnost od 1. ledna 2010), zákona č. 384/2008 Sb. (účinnost od 20. října 2008), 

zákona č. 41/2009 Sb. (účinnost od 1. ledna 2010), zákona č. 215/2009 Sb. 

(účinnost od 20. července 2009), zákona č. 285/2009 Sb. (účinnost od 1. listopadu 

2009), zákona č. 155/2010 Sb. (účinnost od 1. srpna 2010), zákona č. 28/2011 Sb. 

(účinnost od 23. února 2011), zákona č. 132/2011 Sb. (účinnost od 1. listopadu 

2011; část od 25. května 2011), zákona č. 139/2011 Sb. (účinnost od 27. května 

2011), zákona č. 420/2011 Sb. (účinnost od 1. ledna 2012), zákona č. 428/2011 Sb. 

(účinnost od 1. ledna 2013), zákona č. 142/2012 Sb. (účinnost od 1. července 

2012), zákona č. 170/2012 Sb. (účinnost od 14. června 2012), zákona č. 202/2012 

Sb. (účinnost od 1. září 2012). [23] 

e) zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (nový) platný od 1. 1. 2014, dále jen 

NOZ. [24] 

Od ledna roku 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník, s čímž jsou spojeny 

určité změny. Jednou ze změn je to, že přestal platit obchodní zákoník, proto je dnes nově část 

oblastí, která byla dříve upravována obchodním zákoníkem, přesunuta do občanského 

zákoníku (NOZ). Druhá část je upravena dalším novým zákonem, kterým je zákon 

o obchodních korporacích (ZOK). 

Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. (ZoVB) přestal platit od počátku roku 

2014 a všechna právní úprava tohoto zákona byla přesunuta do NOZ. [4] 
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4.2 ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ  DRUŽSTVA 

Platná legislativa chápe družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob. Zároveň 

platí, že toto společenství je založeno pouze pro účel vzájemné podpory členů družstva nebo 

třetích osob. Nejmenší možný počet členů družstva je zákonem stanoven na 3. [8] 

4.2.1 Základní ustanovení bytového družstva 

Bytové družstvo lze založit pouze za účelem zajišťování bytových potřeb členů tohoto 

družstva. Bytové družstvo je rovněž oprávněno spravovat domy s byty a nebytovými prostory, 

které jsou ve vlastnictví jiných osob. Při splnění podmínek stanovených zákonem, může 

bytové družstvo provozovat i jinou činnost, za předpokladu, že nedojde k ohrožení 

uspokojování potřeb svých členů. Tato jiná činnost musí být pouze doplňkovou, tedy mít 

vedlejší charakter. [8] 

4.3 PRIVATIZACE A FORMA PRÁVNICKÉ OSOBY 

V podstatě můžeme konstatovat, že v dnešní době fungují střední a velká družstva 

s profesionálním pracovním týmem a zároveň také družstva, která řídí dobrovolníci nebo jiný 

tzv. smluvní partner. Dále jsou bytová družstva, která jsou na tom ekonomicky dobře a mají 

vytvořené potřebné rezervy a družstva, jež preferují určitou dočasnou levnost, než aby 

ekonomicky přemýšlely do budoucna. Existuje mnoho malých družstev vzniklých privatizací 

bývalých státních bytů. Tyto družstva velmi často pracují lze říci amatérsky a bez rezerv.  

Obchodní zákoník přinesl možnost volného převodu nájemních bytů mezi členy, čímž dal 

členům v podstatě vlastnická práva, což vedlo k tomu, že více než 60 % bytů bylo od roku 

1990 prodáno za tržní cenu. K tomu je třeba ještě zmínit, že privatizací lze nazývat pouze 

privatizaci státního majetku, tedy jen majetek státu a nikoliv převody bytů. Privatizovat lze 

pouze to, co zatím není privátní. [13] 

Ti nájemníci, kteří mají o koupi domu zájem, tak musí v této souvislosti učinit 

rozhodnutí o typu právnické osoby, kterou jak už bylo zmíněno, je nutné založit za účelem 

koupě domu. V takovém případě lze uvažovat o třech typech právnických osob. Jednou 

z možností je společnost s ručením omezeným, tedy společnost obchodní, která je založena 

k podnikatelskému účelu, tedy pro generování zisku. Ovšem v tomto případě není hlavním 

cílem společnosti s ručením omezeným dosahovat zisku, ale zajistit bytové potřeby 

nájemníků. A to proto, že bydlení nájemníků, jež jsou zároveň společníky, není pro tento 

případ chápáno jako podnikatelská činnost. Spíše lze hovořit o činnosti neziskové, 
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jelikož nájemné je stanoveno ve výši ekonomicky oprávněných nákladů dle platných 

předpisů. Tedy nedochází prakticky k žádnému zisku, jedná se o určitý ekonomický nájem. 

O podnikatelské činnosti hovoříme v případě pronajímání bytů jiným osobám, tedy i těm 

osobám, které neměly zájem založit právnickou osobu za účelem koupě domu, ale v tomto 

domě bydlí. V počátečních fázích privatizačního procesu bytového fondu bylo založení 

společnosti s ručením omezeným velmi častým řešením pro založení právnické osoby pro 

účel koupě domu. V průběhu určitého času se však tato možnost ukázala jako méně výhodná 

a to zejména pro docela velkou složitost a administrativní náročnost, se kterou jsou všechny 

změny spojeny. Rovněž výše základního kapitálu, výše vkladu jednotlivých společníků 

či změna společníka jsou aspekty ne zrovna optimálními pro privatizační účely. [6] 

Další a výhodnější možností je založení družstva jako právnické osoby za účelem 

privatizace domu. Pod tímto pojmem je zde chápáno družstvo, založené podle zákona 

č. 513/1991 Sb., obch. zákoník, který je v dnešní době nahrazen zákonem o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb. Družstvo je také definováno i v NOZ. Takové družstvo, které je 

založeno za účelem zajištění bytových potřeb svých členů nazýváme družstvem bytovým. 

Toto družstvo je založené na jiných základech, než na jakých bývala založena stavební bytová 

družstva, která vznikala před rokem 1991. Činnost bytového družstva je však třeba z hlediska 

charakteru činnosti posuzovat podobně jako u společnosti s ručením omezeným. [6] 

Pokud se všichni nájemníci rozhodnou pro koupi domu, je možné jako možnost 

právnické osoby založit občanské sdružení s právní subjektivitou. Tato možnost právní formy 

má hlavní nevýhodu v podobě omezené možnosti podnikání, například v případě využíváni 

nebytových prostor atd. A to z důvodu, že tato právnická osoba není určena k podnikatelské 

činnosti a tudíž mohou nastat problémy. Jakékoliv další činnosti, které jsou provozované 

za účelem generování zisku, nejsou příliš v souladu s touto formou právnické osoby, která je 

určena pouze pro správu domu. [6] 

No a nakonec zvláštním druhem právnické osoby, která je založena podle ZoVB 

č. 72/1994 Sb., kterým se do počátku roku 2014 upravovaly některé spoluvlastnické vztahy 

k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují zákony 

ve znění pozdějších předpisů (jako např. zákon o vlastnictví bytů) je společenství vlastníků 

jednotek. ZoVB v dnešní době nahradil zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde lze 

mluvit o stavu, kdy jednotliví členové společenství  jsou vlastníky bytů a spoluvlastníky 

společných částí domu. [6] 
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Nečastěji užívanými formy právnických osob v praxi jsou družstva a společenství 

vlastníků jednotek. [6] 

4.4 ZALOŽENÍ DRUŽSTVA PŘI PRIVATIZACI 

Kapitola se věnuje popisu procesu založení bytového družstva při privatizaci bytů 

a domů do vlastnictví bytových družstev. 

4.4.1 Ustavující schůze družstva 

Založení družstva předchází konání ustavující schůze družstva. Schůze musí 

proběhnout za účasti notáře a o průběhu založení bytového družstva musí být sepsáno 

osvědčení formou notářského zápisu. [5] 

Ustavující schůze družstva: 

a) schvaluje způsob splnění základního členského vkladu, 

b) přijímá a schvaluje stanovy, 

c) volí členy orgánů družstva. [8] 

Při zakládání družstva je pak nutné, aby svolavatel svolal zájemce o založení družstva 

vhodným způsobem k ustavující schůzi. Svolavatel zároveň vypracovává návrh stanov. 

Svolavatele lze chápat jako osobu, která je osobou fyzickou a písemně pověřenou zájemci 

o založení družstva k vypracování stanov. [8] 

Ustavující schůze se mohou účastnit osoby, které podaly přihlášku do rukou 

svolavatele a nevzaly jí zpátky až do okamžiku zahájení ustavující schůze. Pokud ustavující 

schůze nezakáže účast jiným osobám, lze připustit i účast osob jiných. 

V případě zastoupení osobou zmocněnce na ustavující schůzi může tento zmocněnec 

zastupovat pouze jednu osobu, která podala přihlášku. Přihlášku je možno vzít zpět 

až do zahájení ustavující schůze. [8] 

Zahájení ustavující schůze přísluší rovněž svolavateli, popřípadě osobě, kterou pověří. 

Podle prezenční listiny přítomných osob sdělí ustavující schůzi počet osob, které jsou 

přítomné. Správnost této informace si ověří porovnáním s přihláškami. Svolavatel pak 

seznámí přítomné na ustavující schůzi s jednáními, která dosud učinil. Poté navrhne schůzi 

pravidla pro jednání a volbu předsedajícího. Dále pak než dojde k dalšímu jednání, tak 

ustavující schůze schválí, na návrh svolavatele nebo pověřené osoby, přijetí přihlášek 

jednotlivých zájemců o založení družstva. Pak pouze ty osoby, kterým byly přihlášky 

schváleny, se mohou účastnit jednání ustavující schůze, přičemž schůze přijímá usnesení 

většinou hlasů přítomných při hlasování. 
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Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov je osvědčen veřejnou listinou. 

Povinným obsahem této listiny je schválený text stanov a přílohou je seznam zakladatelů 

a písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 

Vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu nebo vstupnímu vkladu musí 

zakladatel splnit do 15 dnů od konání ustavující schůze. Pokud tak neučiní, nemůže se stát 

členem družstva. [8] 

Dalším důležitým krokem při zakládání družstva je zřízení informační desky, která je 

umístěna v sídle družstva. Tato deska je přístupná každý den všem členům družstva. Stanovy 

mohou rozhodnout o umístění úřední desky na internetových stránkách družstva. [8] 

 

4.4.2 Stanovy bytového družstva 

Následujícím úkonem po konání schůze bytového družstva je jednání členů družstva 

o schválení stanov. Při schvalování stanov je opět nutná účast notáře a jejich první 

vypracované znění se stává součástí notářského zápisu. Pro samotné jednání členů je nutné, 

aby bylo schváleno úplné znění stanov a to včetně firmy, respektive jejího názvu a sídla 

družstva. Je nutné brát v potaz rozlišení od jiného soutěžitele na trhu, tedy firmy ve smyslu 

zákona o veřejném rejstříku právnických a fyzických osob č. 304/2013 Sb. Zároveň je třeba 

souhlas s umístěním sídla družstva, který obsahuje úředně ověřený podpis. Firma musí 

obsahovat označení „bytové družstvo“ [8] 

Obecně lze říct, že stanovy bytového družstva mohou obsahovat obecné náležitosti 

stanov jakéhokoliv družstva. Zákon však pro bytová družstva stanovuje určitá specifická 

ustanovení, která je nutné zmínit. ZOK říká, že stanovy bytového družstva kromě jiného 

musejí obsahovat také: 

a) podmínky, kdy vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy 

o nájmu bytu,   

b) podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva, které jsou součástí 

práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a práv a povinností člena 

bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu. [12] 

Stanovy musejí uvádět činnost bytového družstva, která je u bytových družstev 

vymezena zákonem. [12] 
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Stanovy družstva musí dále obsahovat: 

a) firmu a sídlo, 

b) předmět podnikání (činnosti), 

c) vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům, 

d) výši základního členského vkladu, popřípadě i výši vstupního vkladu, způsob splácení 

členských vkladů a vypořádání členského podílu při zániku členství, 

e) orgány družstva a počet jejich členů, délku jejich funkčního období, způsob 

ustavování, 

f) způsob použití zisku a úhrady případné ztráty, 

g) tvorbu a použití nedělitelného fondu, 

h) další ustanovení, vyplývá-li to ze zákona. [8] 

 

Velice důležité je, že změna úpravy těchto náležitostí je podmíněna souhlasem všech 

členů družstva, kteří mají s družstvem uzavřenu nájemní smlouvu na družstevní byt a kteří 

mají dle dosavadního znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 

Pokud má tedy někdo na dané úpravy jiný názor, nelze jej podle zákona o obchodních 

korporacích přehlasovat. [12] 

S novou legislativou upravující bytová družstva došlo k určitým změnám v oblasti 

stanov, jednou takovou důležitou změnou je ustanovení, které podmiňuje zvýšení základního 

členského vkladu souhlasem všech členů družstva. Toto ustanovení § 732 ZOK zní 

následovně: „Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je v bytovém družstvu 

dovoleno jen tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové 

bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů; souhlas člena musí mít písemnou 

formu s úředně ověřeným podpisem.“ Tato úprava by měla zabránit tomu, aby bezdůvodné 

zvyšování členského vkladu nebylo zneužíváno k šikanování sociálně slabší vrstvy členů 

bytového družstva. Vklad by tak mohl být nad jejich možnosti, což by vedlo k zániku jejich 

členství v bytovém družstvu, tedy došlo by k uvolnění jejich bytů pro například spekulativní 

nakládání. Povoleno je naopak zvýšení základního členského vkladu z vlastních družstevních 

zdrojů. Výše kapitálu družstva se tak potom nezmění, členové nevnášejí do družstva žádný 

vklad. [12] 

Ve stanovách může být dále stanovena podmínka vzniku členství v bytovém 

družstvu, tedy převzetí nebo splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu. 

Je třeba však říct, že je v zákoně patrné, že členovi bytového družstva nelze uložit splacení 
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dalšího členského vkladu proti jeho vůli. Jako podmínku přijetí do družstva mohou stanovy 

bytového družstva stanovit splacení nebo převzetí povinnosti zaplatit tento vklad. Je pak 

na zvážení uchazeče o členství v družstvu, zda do družstva vstoupí či nikoliv. [12] 

Dle ZOK mohou stanovy družstva, bez jakýchkoliv omezení, vyloučit členství 

právnické osoby v bytovém družstvu. Hlavním cílem bytového družstva je především 

uspokojování bytových potřeb svých členů, proto je členství právnické osoby v takovém 

družstvu poněkud sporná, jelikož právnická osoba v podstatě žádnou bytovou potřebu nemá. 

Je to tedy na stanovách družstva, zda to umožní nebo vyloučí. V určitých případech může být 

pro družstvo členství právnické osoby výhodné, například v případě, kdy zajišťuje nějaké 

služby. Pokud stanovy vyloučí nebo omezí členství právnické osoby v družstvu, tak tato 

změna není důvodem k zániku členství právnické osoby, která se stala členem bytového 

družstva před tímto změněním stanov. Úprava stanov se týká pouze budoucích zájemců 

o členství. [12] 

 

Stanovy bytového družstva musejí rovněž obsahovat podmínky, za kterých je člen 

družstva oprávněn uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu. Dále stanovy musejí 

obsahovat povinnosti a práva člena bytového družstva spojené s právem na uzavření smlouvy 

o nájmu bytu a práva a povinností člena družstva spojené s užíváním bytu. Pro změnu 

uvedených náležitostí stanov je nutný souhlas všech členů družstva, jež mají uzavřenu 

nájemní smlouvu na družstevní byt. [8] 

4.4.3 Vnitřní družstevní předpisy 

Lze konstatovat, že vnitrodružstevní vztahy se neřídí pouze nařizujícími ustanoveními 

zákona. Nezanedbatelná část vztahů v družstvech je podmíněna vlastnímu ošetření například 

družstevními normami a stanovami. Družstevní zákon obsahuje jak zmocňovací ustanovení, 

ve smyslu „stanovy mohou určit“, tak dispozitivní ustanovení ve smyslu „pokud stanovy 

neurčí jinak“. Tato ustanovení opravňují k rozdílné úpravě vztahů. [13] 

Pro družstevní vztahy většinou platí, že jsou vydávány další vnitrodružstevní předpisy, 

které upravují určité vztahy, které jsou trvalejšího rázu a zároveň jsou zobecnitelné. Jako 

příklad lze zmínit třeba jednací řád družstva, který je procesní normou, jež upravuje pravidla 

pro jednání a rozhodování orgánů družstva. Dále například domovní řád, který upravuje 

podmínky a způsoby pro užívání domu, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu. 
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Obecně lze zmínit ještě řadu dalších předpisů a směrnic, které družstva vydávají.  Je to 

například volební a organizační řád, protipožární řád, směrnice pro hospodaření v družstvu, 

směrnice pro přidělování bytů, směrnice pro provádění údržby bytového fondu, zásady 

pro poskytování odměn funkcionářům, statuty a náplně činnosti komisí a volených orgánů 

představenstva, spisový řád a řada dalších předpisů a směrnic. [13] 

Všechny tyto vnitrodružstevní předpisy a směrnice spojuje ustanovení, že nesmí být 

v rozporu s předpisy obecně závaznými. Nesmí být ani v rozporu se stanovami družstva, 

které jsou hlavním a nejdůležitějším vnitrodružstevním předpisem. Stanovy mají výlučné 

postavení ze zákona, tedy jsou na vrcholu vnitrodružstevních předpisů. Zákon určuje hlavní 

obsah stanov. [13] 

4.4.4 Členství v družstvu a jeho vznik  

Jako okamžik vzniku družstva je označován den, kdy došlo k zápisu do obchodního 

rejstříku, přičemž návrh na zápis je podáván představenstvem. Po splnění veškerých 

podmínek, doložení veškerých potřebných listin a na základě správně vyplněného návrhového 

formuláře ve smyslu momentálních prováděcích vyhlášek dojde k úspěšnému založení 

bytového družstva. [5] 

Členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické. Je-li podle stanov členství 

podmíněno pracovním vztahem k družstvu, může se členem stát fyzická osoba, která skončila 

povinnou školní docházku a dosáhla 15 let svého věku. Po splnění podmínek vyplývajících 

ze zákona a stanov vzniká členství: 

a) při založení družstva dnem vzniku družstva, 

b)  dnem rozhodnutí příslušného družstevního orgánu o přijetí za člena, popřípadě 

pozdějším dnem, který je uveden v rozhodnutí, 

c) převodem nebo přechodem družstevního podílu. [8] 

Je-li podle stanov podmínkou členství pracovní vztah člena k družstvu a nevyplývá-li 

ze stanov něco jiného, vzniká členství dnem, který byl sjednán jako den vzniku pracovního 

vztahu, a zaniká dnem zániku pracovního vztahu člena k družstvu. Členství nevzniká před 

zaplacením vstupního vkladu a podrobnější úpravu členství, jeho vzniku a zániku upravují 

stanovy. [8] 

Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo 

názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího 
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členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí 

všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí 

právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat 

vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. [8] 

ZOK nastolil od roku 2014 v oblasti členství v bytových družstvech určité změny, 

které je třeba zmínit. Člen bytového družstva má například důležité právo na uzavření 

nájemní smlouvy k družstevnímu bytu. Toto právo nebylo vždy zcela jednoznačné, jelikož 

i v judikatuře bylo tvrzeno, že členství v družstvu je věcí jednou a uzavření nájemní smlouvy 

druhou, tedy nebylo automaticky dáno právo na uzavření smlouvy. Proto je dobré, že dnešní 

legislativa tuto situaci jednoznačně vymezuje. [12] 

Ve spojitosti se změnou přechodu a převodu členských práv v družstvu obecně, 

došlo i k úpravě převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Stále platí 

neomezená možnost převodu členských práv a povinností k bytovému družstvu. Členové 

bytového družstva tak mohou naprosto volně disponovat s družstevními byty převodem 

členských práv a povinností na jinou osobu a to bez souhlasu jakéhokoliv orgánu bytového 

družstva. ZOK to v § 736 vymezuje takto: „Převoditelnost družstevního podílu člena 

bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje 

podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva.“ [12] 

V zákoně o obchodních korporacích je jasně řečeno, že převodem členských práv 

a povinností zcela automaticky, bez souhlasu orgánů družstva, dojde k přechodu na nového 

nabyvatele družstevního podílu i právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. [12] 

Rozsah společného jmění manželů si mohou manželé upravit vzájemnou dohodou, 

proto je novinkou dle ZOK, že společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká pouze 

tehdy, když je družstevní podíl ve společném jmění manželů. Tedy v případě, kdy je 

družstevní podíl ve vlastnictví pouze jednoho z manželů, tak ten druhý nemůže počítat se 

společným členstvím manželů v bytovém družstvu. Když však dojde až v průběhu manželství 

ke změnám ve vlastnictví družstevního podílu a vlastníkem družstevního podílu se stal pouze 

jeden z manželů, tak tato záležitost žádný další vliv na společný nájem družstevního bytu 

nemá. [12] 

Jako podmínka vzniku členství v bytovém družstvu může být stanoveno převzetí nebo 

splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu. Tato povinnost a rovněž i výše 

nebo způsob jejího určení je upravena stanovami. [8] 
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4.4.5 Bytové družstvo a společné členství manželů 

Společné členství manželů v bytovém družstvu vznikne v případě, že jmění manželů 

zahrnuje družstevní podíl. Společné členství manželů zaniká okamžikem vypořádání 

společného jmění manželů, popřípadě marným uplynutím doby pro jeho vypořádání podle 

občanského zákoníku. V případě vyloučení společných členů se pak doručí toto rozhodnutí 

obou manželům. Námitky proti tomuto rozhodnutí lze vznést podle práva i bez ohledu na vůli 

druhého z manželů. V případě, že dojde k přeměně společného členství manželů na výlučné 

členství jen jednoho z manželů, tak nedochází k ovlivnění práva na společné nájemní právo. 

Pokud jeden z manželů je výlučným členem bytového družstva, tak mají oba manželé 

společné nájemní právo podle občanského zákoníku, které je odvozeno od práva nájmu 

manžela, jež je výlučným členem družstva. Jestliže dojde k zániku členství manžela, od jehož 

nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, tak zaniká i nájemní právo druhého 

z manželů. [8] 

4.4.6 Členství v družstvu a jeho zánik 

Dle ZOK č. 90/2012 Sb. obecně členství v družstvu zaniká následujícími možnostmi: 

a) dohodou, 

b) vystoupením člena, 

c) vyloučením člena, 

d) převodem družstevního podílu, 

e) přechodem družstevního podílu, 

f) smrtí člena družstva, 

g) zánikem právnické osoby, jež je družstevním členem, 

h) prohlášením konkursu na majetek člena, 

i) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, 

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu nebo 

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

nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností po uplynutí 

lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního 
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předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci 

rozhodnutí o tomto návrhu, 

k) zánikem pracovního poměru dle § 579 odstavce druhého, neurčí-li stanovy jinak, 

l) zánikem družstva bez právního nástupce. [8] 

Dohodu o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva lze provést pouze 

písemnou formou. Ve stanovách může být určena výpovědní lhůta pro vystoupení člena 

z družstva. Tato lhůta však nesmí být delší než 6 měsíců.  V případě, že ve stanovách není 

výpovědní lhůta určená, tak může člen, který vystupuje určit v oznámení o vystoupení jako 

den zániku členství v družstvu jiný den, než je den doručení oznámení o vystoupení. 

Podmínkou je, že mezi dnem doručení oznámení o vystoupení a dnem zániku členství 

určeným v oznámení o vystoupení nesmí uplynout více než jeden rok. [8] 

Z bytového družstva lze vyloučit člena nebo společné členy družstva, s jejichž 

členstvím je spojen nájem družstevního bytu tehdy, pokud tento nájemce vážným způsobem 

poruší povinnosti vyplívající z nájmu. Dále pak v případě pravomocného odsouzení nájemce 

pro úmyslný trestný čin, který nájemce spáchal na družstvu nebo na osobě, která bydlí 

v domě, kde se nachází nájemcův byt. Rovněž pokud byl pravomocně odsouzen pro trestný 

čin spáchaný proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. V případě zániku členství 

v bytovém družstvu dojde rovněž k zániku práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 

bytu nebo nájem družstevního bytu. Při zániku členství v bytovém družstvu dojde k zániku 

práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu. 

Samotným zánikem členství pak dochází k zaniknutí práva bytového družstva na splnění 

vkladové povinnosti. Tímto však nedojde k zániku práva na úroky z prodlení, které tím není 

dotčeno. Toto však neplatí při převodu nebo přechodu družstevního podílu. [8] 

4.4.7 Vyloučení člena bytového družstva 

Vyloučení členů nebo člena je zcela jednoznačně možné. Platná legislativa ošetřuje 

možnosti, kdy lze člena bytového družstva vyloučit. K vyloučení člena se přistoupí v případě, 

že nájemce poruší hrubě svojí povinnost, která mu vyplývá z nájmu. Dalším případem 

majícím za následek vyloučení člena je pravomocné odsouzení nájemce pro úmyslný trestný 

čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která je obyvatelem domu, kde je nájemcův byt, 

popřípadě na cizím majetku nacházejícím se v tomto domě. Nájemce se proti vyloučení 

z družstva může bánit dle možností platné legislativy, konkrétně zákona o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb. Vyloučený člen bytového družstva může ve třicetidenní lhůtě 
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podat odvolání členské schůzi a v případě neúspěchu smí v tříměsíční lhůtě požádat soud, aby 

prohlásil jeho vyloučení za neplatné. Zmíněné způsoby jsou jedinou možnou obranou 

při vyloučení z družstva. [12]  

Problémy často nastanou při vyloučení společných členů družstva. Velmi často totiž 

nastává situace, kdy dochází k porušování členských povinností pouze ze strany jednoho 

ze společných členů. Problematické pak je zejména to, že legislativa vychází z toho, že 

společné členství je členstvím jediným a proto jsou společní členové oprávněni a povinni 

společně. To znamená, že případné vyloučení se pak týká například obou manželů. Vyloučení 

však musí předcházet výstraha. [12] 

4.4.8 Zrušení a zánik bytového družtva 

Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Soud má pravomoc bytové 

družstvo bez návrhu zrušit a nařídit jeho likvidaci i v tom případě, kdy bytové družstvo buď 

porušuje závažným způsobem ustanovení dle ZOK v záležitostech hospodaření se svým 

majetkem, nebo provozuje činnost, která je v rozporu s § 727 tohoto zákona. [8] 

Podíl člena na likvidačním zůstatku se rovná splněné vkladové povinnosti k členskému 

vkladu. Podíl na likvidačním zůstatku je vyplácen penězi. Pokud dojde k případu, kdy nejde 

práva všech členů uspokojit zcela, tak se tyto uspokojí poměrně. Dále v případě, kdy zůstanou 

nerozděleny nějaké prostředky i po uspokojení práv všech členů se tyto rozdělí mezi členy 

stejným dílem, pokud tedy není stanovami určeno jinak. [8] 

4.5 PŘEVOD A PŘECHOD DRUŽSTEVNÍCH PODÍLŮ 

ZOK říká, že lze převést družstevní podíl pouze na osobu, která se dle zákona nebo 

stanov může stát členem družstva. Dále pak pokud stanovy neurčí jinak, tak je člen družstva 

oprávněn převést svůj družstevní podíl na osobu, která členem není. Ve stanovách může být 

jako podmínka převodu stanoven souhlas představenstva. Tento souhlas pak není možné 

změnit ani odvolat. Za dluhy, které jsou spojeny s převodem podílu, ručí převodce. Převod 

nabývá právního účinku dnem doručení smlouvy o převodu družstevního podílu, pokud není 

smlouvou určeno jinak. Prakticky stejný účinek má prohlášení převodce a nabyvatele 

o uzavření takové smlouvy. [8] 

K přechodu družstevního podílu na právního nástupce člena dojde za podmínek 

stanovených v zákoně nebo stanovách, pokud tento přechod stanovy nevylučují. V bytovém 

družstvu rovněž nelze přechod podílu vyloučit za podmínek, že členovi svědčí právo nájmu 
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nebo právo na uzavření smlouvy. V případě dědictví je dědic oprávněn vypovědět svou účast 

v družstvu, pokud o tuto nestojí. Vše však musí učinit bez zbytečného odkladu a to nejpozději 

do jednoho měsíce, kdy se stal dědicem. V případě nedodržení by se k výpovědi nepřihlédlo. 

Doba výpovědi je stanovena na 3 měsíce, přičemž po tuto dobu není dědic oprávněn podílet 

se na činnosti družstva. Pokud stanovy družstevního podílu nevylučují, mohou podmínit 

členství v družstvu se souhlasem představenstva. Dědic se tak stane členem až v okamžiku 

udělení souhlasu s jeho žádostí. Pokud není dědic do 30 dnů vyrozuměn, tak to znamená 

souhlas s jeho členstvím. [8] 

4.5.1 Převod družstevního podílu v bytovém družstvu 

Lze konstatovat, že převoditelnost podílu člena bytového družstva se nedá nijak 

omezit ani vyloučit v případě, kdy má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov 

pro přijetí za člena bytového družstva. Převodem družstevního podílu, se kterým byl spjatý 

nájem bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu 

nájmu družstevního bytu, anebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního 

bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených. Rovněž dochází k převodu všech dluhů 

převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí 

s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu za podmínek, které jsou dány stanovami. [8] 

4.5.2 Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu 

Nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně všech práv 

a povinností přechází na dědice družstevního podílu. V případě společného jmění manželů 

a jejich družstevního podílu, přechází tento podíl na pozůstalého manžela. K tomu je 

přihlíženo při vypořádání dědictví. [8] 

4.5.3 Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu 

Stanovy bytového družstva nemohou vyloučit a ani omezit rozdělení družstevního 

podílu v bytovém družstvu. Toto rozdělení je možné, pokud je člen nájemcem nejméně dvou 

družstevních bytů. K samotné účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve 

splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného 

družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu 

družstevních podílů vzniklých rozdělením zmíněným způsobem se určí, se kterým z nových 

družstevních podílů bude spojen nájem kterého bytu. [8] 
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Člen bytového družstva může vlastnit pouze jeden podíl, proto musí po rozdělení 

podílů dojít k převodu nebo přechodu podílu, například v případě vypořádání dědictví. Zcela 

vyloučena je možnost pořízení podílů jedním družstevníkem. V případě, kdy jsou 

v družstevním podílu nejméně dva byty, tak je možné tento podíl rozdělit mezi jiné 

družstevníky. Případně je možné tento podíl převést na jinou osobu. [12] 

4.5.4 Nájem družstevního bytu a nebytového prostoru 

Pokud není stanoveno jinak, tak se pro nájem družstevního bytu a prostoru použijí 

ustanovení občanského zákoníku, která upravují nájem bytu a nebytového prostoru. 

Obecně co je to nájemné družstevního bytu nám definuje ZOK takto: „Členové, kteří 

jsou nájemníci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně 

vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně 

nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků 

na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do těchto družstevních 

bytů.“ Přičemž náklady na opravy a provoz družstva lze hradit paušálním příspěvkem, 

popřípadě o něm rozhoduje schůze členů. [12] 

Členovi bytového družstva náleží právo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu 

na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel členským 

vkladem. Nutné je splnění všech podmínek podle zákona a stanov. Bytové družstvo pak 

uzavře se členem, jež splňuje veškeré náležitosti a podmínky stanovené zákonem a stanovami 

smlouvu o nájmu družstevního bytu. Tímto je mu umožněno užívání družstevního bytu 

do 30 dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, ve které se družstevní 

byt nachází. [8] 

Člen bytového družstva má rovněž právo na stanovení nájemného spojeného 

s užíváním družstevního bytu. Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí 

v nájemném pouze účelně vynaložené náklady družstva, které vzniknou například při správě 

družstevních bytů. Do těchto nákladů lze zařadit i náklady na opravy, modernizace 

a rekonstrukce domů, kde se byty nacházejí. Jako účelně vynaložený náklad lze zmínit 

i tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice do družstevních bytů. [8] 

Ve své podstatě lze konstatovat, že se vychází z toho, že si člen bytového družstva své 

bydlení financoval sám, složením členského vkladu. Jasné je, že byty nepatří přímo 

družstevníkům, tedy jednotlivcům, ale bytovému družstvu. Členové družstva se však na jejich 

existenci podíleli a to je důvodem k ochranným opatřením, která zajišťují jejich práva. [12] 
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4.6 ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

Orgány družstva jsou: 

1. členská schůze, 

2. představenstvo, 

3. kontrolní komise, 

4. další orgány družstva podle stanov. [8] 

Dle zákona se může stát členem orgánu pouze člen družstva. Dále je dáno, že každý 

člen družstva disponuje jedním hlasem při hlasování. 

Funkční období nesmí překročit dobu 5 let, přičemž funkční období členů voleného 

orgánu jakožto i delegátům končí stejně. Nelze přihlížet k ujednání stanov, usnesením orgánů 

družstva a ujednání smluv, kterými se členovi družstva přiznávají hlasy v rozporu se 

zákonem. 

O průběhu jednání veškerých orgánů družstva se pořizuje vždy zápis, který obsahuje 

alespoň datový údaj, místo, program jednání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námitky 

členů. Zápis pořizuje ten, kdo jednání orgánu družstva svolal. Přílohou tohoto zápisu je 

seznam členů orgánu, kteří nebyli přítomni, pozvánka na jednání a další podklady, které byly 

předloženy k projednání. [8] 

4.6.1 Samospráva bytového družstva 

Samosprávu bytového družstva lze charakterizovat jako takovou organizační jednotku 

bytového družstva. V této jednotce se organizují členové družstva a to zejména za účelem 

spolehlivého výkonu svých členských práv a povinností. Bytové družstvo se může rozhodnout 

pro zřízení samosprávy nebo více samospráv.  

Stanovy pak určují:  

a) okruh působnosti této samosprávy,  

b) podrobnější pravidla organizace a činnosti samospráv, 

c) zařazení členů do jednotlivých samospráv, 

d) možnost členů samospráv na jmenování orgánů bytového družstva, jež pak 

zajišťují činnost samospráv a pravomoc a působnost těchto orgánů. [8] 
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4.7 ČLENSKÁ SCHŮZE DRUŽSTVA 

Obecně lze říct, že právo na účast na členské schůzi mají členové družstva, likvidátor 

a osoby, o kterých to stanoví jiný právní předpis. [8] 

Schůze se může člen zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení. Zastoupení vyžaduje 

písemnou plnou moc. Z plné moci musí být jasné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné 

členské schůzi nebo pro více schůzí. Zplnomocnění nesmí přesáhnout více než jednu třetinu 

členů družstva, tedy nikdo nesmí na jednání zastupovat více než jednu třetinu členů. Pokud by 

toto bylo porušeno, tak by platilo to, že nemá udělenu žádnou plnou moc pro zastoupení 

při jednání členské schůze. [8] 

4.7.1 Svolání členské schůze družstva 

Svolání členské schůze probíhá tak, že svolavatel alespoň 15 dní před konáním 

členské schůze zveřejní pozvánku na danou schůzi na internetových stránkách družstva. 

Pozvánka musí být na internetu zveřejněna až do termínu konání schůze. Současně pak musí 

zaslat pozvánku na adresu, která je uvedena v seznamu členů. Tím, že se pozvánka uveřejní, 

se tato považuje za doručenou. 

Nutný obsah pozvánky tvoří: 

a) firma a sídlo družstva, 

b) místo a doba zahájení členské schůze s ohledem na co nejmenší možné omezení 

členů na účast, 

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 

d) program členské schůze, 

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu 

členské schůze, pokud ovšem tyto nejsou přiloženy k pozvánce. [8] 

Pozvánka rovněž obsahuje návrh změn nebo návrh usnesení, pokud má dojít ke změně 

stanov nebo k přijetí usnesení, které by bylo důsledkem stanov. Členská schůze je svolávána 

představenstvem ve stanovami určených termínech, ale nejméně jednou za každé účetní 

období. Pokud se na schůzi bude probírat řádná účetní uzávěrka, tak musí být svolána 

nejpozději do 6 měsíců od skončení účetního období, za které je účetní uzávěrka sestavena. 

Členská schůze je představenstvem svolána pokaždé, když se jedná o důležitý zájem 

družstva. Například je schůze svolána tehdy, kdy představenstvo zjistí, že by se družstvo 



38 

dostalo do úpadku z důvodů velkých ztrát. Na členské schůzi by pak v takovém případě bylo 

navrhnuto přijetí potřebných opatření k nápravě. Schůze je rovněž svolána, pokud o ni požádá 

kontrolní komise nebo nejméně 10 % členů družstva, majících aspoň pětinu všech hlasů. 

Stanovy mohou určit i nižší počty oprávněných členů, nižší počet potřebných hlasů nebo nižší 

počet členů i potřebných hlasů. [8] 

4.7.2 Členská schůze a schopnost usnášení 

Aby byla členská schůze se schopna usnášet, tak je nutná přítomnost většiny členů, 

kteří mají většinu všech hlasů. Členská schůze se tedy obvykle usnáší většinou hlasů všech 

přítomných, tedy pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet členů. 

Hlasovací právo přísluší členům družstva a každý z členů má při hlasování na členské 

schůzi pouze jeden hlas, pokud stanovy neurčí větší počet hlasů. Člen má tedy jeden hlas 

v případě, že se rozhoduje o následujících záležitostech: 

a) schválení poskytnutí finanční asistence, 

b) uhrazovací povinnosti, 

c) zrušení družstva s likvidací, 

d) přeměně družstva 

e) vydání dluhopisů. 

Pokud má být přijato usnesení o zmíněných věcech, tak je členská schůze se schopna 

usnášet, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny všech členů. Toto usnesení musí být přijato 

minimálně dvěma třetinami přítomných členů. [8] 

Každý člen bytového družstva má v rámci hlasování při členské schůzi pouze jeden 

hlas. V případě, že se jedná o členy společné, tak mají dohromady rovněž jen jeden hlas. 

Pokud však stanovy určí, tak členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních 

bytů, mohou mít na schůzi i vyšší počet hlasů. [8] 

4.7.3 Orgány malého družstva 

V případě malého družstva lze mluvit o družstvu, které má méně než 50 členů. 

U takového malého družstva mohou stanovy určit, že se představenstvo nezřizuje 

a statutárním orgánem je pak v tomto případě předseda družstva.  



39 

V družstvech do 50 členů se nezřizuje ani kontrolní komise, pokud tedy stanovy neurčí 

jinak. Pokud není komise zřízena a ani stanovy neurčí jinak, tak vykonává její působnost 

členská schůze. To znamená, že každý člen má vůči statutárnímu orgánu stejnou pravomoc 

jako kontrolní komise.  

V případě, že by došlo v průběhu času ke zvýšení počtu členů nad stanovený limit, 

tak musí družstvo změnit své stanovy a jmenovat představenstvo a kontrolní komisi. Obojí 

musí být jmenováno do 3 měsíců od okamžiku, kdy tato skutečnost nastala. V opačném 

případě by mohl soud družstvo zrušit. [8] 

4.8 DRUŽSTEVNÍ OSMERO 

Družstevní osmero zahrnuje následující aspekty: 

1. Mezi nejčastější formy správy privatizovaného bytového fondu patří družstvo 

a společenství vlastníků jednotek. 

2. Družstvo vzniká zápisem do obchodního rejstříku, společenství vlastníků vzniká 

ze zákona bez ohledu na splnění povinností zápisu v obchodním rejstříku. 

Při nepodání návrhu na zápis do rejstříku v případě společenství vlastníků není 

v zákoně přímo stanovena sankce, ale je možné uložení pokuty soudem. 

3. Jedním ze základních dokumentů družstva i společenství vlastníků jsou stanovy, 

které by měly řešit veškeré zásadní otázky fungování právnické osoby, a to včetně 

stanovení výše nájemného, záloh na služby spojené s užíváním bytu, otázek 

převodu členského podílu v družstvu, případně vedlejší činnosti atd. 

4. Právnická osoba – tedy jak družstvo, tak i společenství vlastníků má za povinnost 

vést účetnictví. Vedením účetnictví může pověřit jinou právnickou nebo fyzickou 

osobu, přičemž se nezbavuje odpovědnosti za vedení účetnictví. 

5. V nájemném nejsou zahrnuty ceny služeb spojených s užíváním bytu. Družstvo ani 

společenství vlastníků nejsou přímými dodavateli těchto služeb, pouze dodávky 

služeb zprostředkovávají. Proto je potřeba vztahy mezi dodavateli služeb 

a nájemníky, respektive vlastníky jednotek zachycovat prostřednictvím účtů 

závazků a pohledávek. Pouze takové služby, jako například úklid domu, pokud je 

zajišťován vlastními zaměstnanci družstva či pokud jej zajišťuje družstvo 

dodavatelským způsobem v rámci outsourcingu, tak se zachycuje prostřednictvím 
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nákladových účtů. Je tedy nutné rozlišit služby spojené s užíváním bytu od služeb 

vztahujících se ke společným prostorám nebo k domu. 

6. Zálohy na služby spojené s užíváním bytu je třeba stanovit s ohledem na konkrétní 

podmínky, velikost bytu, počet jeho obyvatel atd. 

7. V případě, že je na technické zhodnocení vlastníkovi bytového domu, tedy 

družstvu poskytnuta dotace, je potřeba dodržet účetní postupy a o výši poskytnuté 

dotace snížit pořizovací cenu zhodnocené nemovitosti.  

8. Společenství vlastníků jako zvláštní právnická osoba nemá vlastní majetek, 

družstvo, které bylo založeno za účelem koupě domu majetek má. [6] 
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5  SPECIFIKA BYTOVÝCH DRUŽSTEV  

Privatizační proces bytového fondu je spojen s celou řadou problémů a otázek. 

Přičemž některé problémy je obtížnější řešit, tyto problémy nevyplývají pouze z legislativy, 

ale značnou část těchto problémů si způsobují sami noví vlastnící a to především svojí 

neznalostí právních norem a jednotlivých vazeb mezi nimi. Časté jsou také komplikace 

a problémy se vztahy mezi vlastníky v rámci některé z forem vlastnictví bytového fondu. [6] 

Je celá řada možností následné správy privatizovaného bytového fondu. Nejméně 

šťastným způsobem je asi privatizace jednotlivých bytů do vlastnictví samotných nájemníků. 

Problém může nastat například v tom, že všechny byty nejsou zprivatizovány a prodány, 

ale zůstanou nadále v majetku obce či města. V takovém případě je správa domu 

problematická. Jako lepší a další řešení je prodej celých domů právnické osobě založené 

nájemníky. Tedy založení bytového družstva jako nástroje pro privatizaci. Prodávající si 

v takovém případě klade podmínku, aby zájem o koupi domu projevila více než polovina 

nájemníků. Celý dům je v tomto případě následně prodán nově vzniklé právnické osobě. Jako 

důležitou skutečnost je třeba zmínit, že v tomto případě jsou zakladatelé právnické osoby 

rovněž nájemníky, z čehož plyne, že mají k bytu nájemní vztah. K drobnému rozdílu dochází 

u těch, kteří neprojevili svůj zájem na založení právnické osoby, tudíž se u nich mění osoba 

pronajímatele. [6] 

5.1 BYTOVÉ DRUŽSTVO A ÚČETNICTVÍ 

Povinnost vést účetnictví právnickým osobám ukládá zákon č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.  Účetnictvím se ve smyslu tohoto zákona rozumí 

účetnictví podvojné, nikoliv pouze daňová evidence.  Podle § 9 zákona o účetnictví mají 

bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem možnost, vést 

účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Což ve své podstatě znamená, že účetní jednotka 

sestavuje účtový rozvrh, v němž vede pouze účtové skupiny, pokud nevyžaduje zvláštní 

právní předpis podrobnější rozčlenění. Dále účetní jednotka může spojit účtování v deníku 

s účtováním v hlavní knize a nepoužije ustanovení § 25 odst. 2 zákona o účetnictví 

a § 26 odst. 3 zákona o účetnictví týkající se rezerv a opravných položek. Tedy kromě těch 

rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů jako například zákon 

č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základů daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. 

Není rovněž nutné použití ustanovení § 27, až na výjimku § 27 odst. 3 zákona o účetnictví při 

přeměně bytového družstva. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v rozsahu stanoveném 
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pro jednotlivé skupiny účetních jednotek prováděcím předpisem. Nemusí použít ani 

ustanovení § 13 odst. 1 písmena c) a d) zákona o účetnictví, tedy analytické a podrozvahové 

účty. 

Toto zjednodušené vedení účetnictví umožňuje určité zjednodušení agendy, která 

souvisí s vedením účetnictví. To je výhodné zejména pro tu účetní jednotku, která se v dané 

účetní problematice výborně neorientuje. Účetní jednotka, jež zná danou problematiku velmi 

dobře, pravděpodobně tuto možnost zjednodušení nebude využívat a raději využije možností, 

které nabízí účetnictví vedené v plném rozsahu k tomu, aby účtované skutečnosti zachytila co 

nejlépe. [6] 

5.2 PRIVATIZACE BYTOVÉHO FODNDU A JEHO SPRÁVA 

Správa domů, které byly privatizovány, se odvíjí od toho, zda byly tyto domy prodány 

jako celé nemovitosti či zda byly prodány pouze jednotlivé byty v nich. V případě, že je 

prodán dům jako jeden celek, obvykle právnické osobě, tedy například družstvu, tak se mění 

sice osoba vlastníka, ale pořád zůstává jediný vlastník všech bytů a nebytových prostorů 

v domě. Tento vlastník má pak možnost danou správu vykonávat buď sám, popřípadě může 

touto správou pověřit jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Nájemníci, kteří založili 

právnickou osobu, tedy družstvo, zůstávají pak nadále nájemci bytů, které vlastní tato 

právnická osoba. Komplikovanější záležitostí je stav, kdy dosavadní vlastník prodá jednotlivé 

byty a tedy v jedné budově je několik různých vlastníků. Může dojít k situaci, kdy se nepodaří 

prodat všechny byty do vlastnictví dosavadním nájemcům, zůstává původní vlastník domu 

vlastníkem těch jednotek, které se nepodařilo prodat. Z nových vlastníků jednotek pak 

vznikne společenství vlastníků, což je právnická osoba. Hlavním předmětem činnosti tohoto 

nově vzniklého společenství je výkon funkce správce domu. [11] 

Můžeme říci, že vlastnictví čehokoliv a zejména pak bytového fondu sebou přináší pro 

své vlastníky, bez ohledu na to zda se jedná o právnickou nebo fyzickou osobu, nutnost 

neustálé péče o tento majetek. Z této péče vyplývá pak řada vztahů mezi vlastníkem bytového 

fondu a dodavateli různých prací, služeb popřípadě energií, které jsou nezbytně nutné pro 

bezproblémový provoz tohoto nemovitého majetku. Dále vznikají vztahy mezi vlastníky 

objektů jakožto pronajímateli a nájemci jednotlivých bytů a nebytových prostorů. Velmi často 

se jedná o celou řadu povinností, které vlastník obytného domu, zejména pokud se jedná 

o větší objem bytového fondu, sám nezvládá. V takovém případě se vlastník nemovitosti 

může obrátit na firmy, které se na zajištění těchto služeb specializují. Tyto společnosti pak 
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dané úkoly v předem dohodnutém a smluvně ošetřeném rozsahu vykonávají za něj. Může se 

ovšem stát, že nájemné nepokrývá náklady na provoz a správu nemovitosti a přináší tak 

nemovitost svému majiteli ztrátu. V takovém případě je možné takovou pro vlastníka (např. 

obec) nepříjemnou situaci řešit privatizací bytového fondu. Vlastník se může rozhodnout 

k prodeji například části bytového fondu a z prodeje získané prostředky investovat 

do potřebných oprav zbývající části bytového fondu nebo může investovat do nových bytů 

a nebytových prostorů. S převodem vlastnictví je nutné, aby se vlastník ujal výkonu 

vlastnických práv a povinností. Vlastník musí zajistit například přehled o majetku, jeho 

správu a bezporuchový provoz. Do povinností, které jsou ve vlastníkově, režii řadíme 

i přípravu rozsáhlejších záměrů modernizace a velkých oprav, které přesahují rámec běžného 

provozu. [11] 

5.3 NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S BYTOVÝMI DRUŽSTVY 

Výše základního kapitálu družstva, která je zapisována i do obchodního rejstříku je 

určena stanovami, přičemž členové družstva se mohou zavázat k dalšímu členskému vkladu, 

ale pouze za předpokladu, že toto stanovy dovolují. Při založení bytového družstva je 

povinnost založit tzv. nedělitelný fond ve výši 10 % zapisovaného základního kapitálu. 

Po dobu trvání družstva nemůže být fond rozdělen mezi členy. Fond je doplňován přídělem 

ze zisku. [6]  

Mezi primární družstevní náklady spojené s provozem domu patří zejména náklady 

na opravy, údržbu domu a bytů. Na majiteli domu, v tomto případě na družstvu leží povinnost 

financovat opravy domu. Z tohoto důvodu je nutné hned na samém počátku stanovit částku, 

kterou budou jednotliví nájemníci přispívat na případné potřebné opravy, přičemž tato částka 

se stává součástí nájemného. Z účetního a daňového hlediska tuto skutečnost chápeme jako 

tvorbu rezervy na opravy. V případě, že by se jednalo o tvorbu zákonné rezervy, bylo 

by nutné dodržet všechny podmínky, které stanovuje zákon o rezervách, pro zjištění daňového 

základu z příjmu. Ne ve všech případech je možno splnit podmínky pro to, aby se jednalo 

o zákonnou rezervu, v těchto případech je možné vytvářet pouze ostatní rezervu, jež je daňově 

neúčinná. Tato rezerva je ovšem z hlediska evidence tvorby i následného použití podstatně 

jednodušší. Pro tyto případy je nutné rozlišit, zda jsou v domě pronajímány byty pouze 

členům družstva, kdy je lepší tvořit tzv. ostatní rezervu anebo většina bytů či nebytových 

prostor je pronajímána nečlenům. Pak třeba uvažovat o tvorbě zákonné rezervy. Náročnějším 

způsobem z hlediska administrativy je shromažďování finančních prostředků na opravy 
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a údržbu ve formě dlouhodobých záloh. Tento způsob musí být veden adresně na jednotlivé 

nájemníky, což představuje onu administrativní náročnost. [6] 

Jako další náklady lze zmínit náklady spojené se správou domu. Sem zahrnujeme 

hlavně náklady na vedení účetnictví, odměny statutárním orgánům odměny za správu domu, 

poštovné atd. Náklady na pojištění, jež patří mezi náklady, které nelze vyčlenit. Dům je nutno 

pojistit zejména proti živelným pohromám, poškození vodou z vodovodního zařízení, 

popřípadě proti poškození vandalem. Mezi specifické náklady řadíme odpisy domu. Účetní 

předpisy umožňují právnickým osobám, založeným za účelem vlastnictví domů s byty 

v nájmu společníků nebo členů družstva tento majetek neodepisovat. [6] 

5.3.1 Užívání bytu a služby s ním spojené 

Majitel objektu je povinen zabezpečit veškeré služby spojené s užíváním objektu. 

Do těchto služeb patří hlavně: 

1. ústřední dálkové vytápění, 

2. dodávka studené vody (pitné), 

3. dodávka teplé vody, 

4. úklid společných prostor, 

5. užívání výtahu, 

6. osvětlení společných prostor, 

7. užíváni mandlu, domovní prádelny, 

8. kontrola a čistění komínů, 

9. odvoz odpadů a čištění žump atd., 

10. další služby, které jsou dohodnuty mezi pronajímatelem a nájemníky. 

Platby za tyto služby výše uvedené, nejsou součástí nájemného. Podle zvláštního 

právního předpisu, jakým je například vyhláška č 372/2001 Sb., která stanoví pravidla pro 

rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové 

vody mezi konečné spotřebitele, pronajímatel vyúčtuje tyto služby jednotlivým nájemcům. 

Vyúčtování může v ostatních případech proběhnout i na základě rozhodnutí cenového orgánu 

či podle dohody pronajímatele s nejméně polovinou nájemců v domě. V situaci, kdy se 

pronajímatel s nájemci nedohodne, tak jsou ceny za jednotlivé služby rozúčtovány například 
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za jednu hodinu užívání prádelny, mandlu, vybavení bytu zařízením pro příjem rozhlasového 

a televizního signálu sazbou za jeden byt. Jiné služby například poměrem podle počtu členů 

domácnosti anebo podle podlahové plochy bytu. Za výtah by měli platit ti nájemníci, kteří jej 

využívají, obecně však platí nájemníci od třetího podlaží výše. Předem stanovené výši jsou 

nájemníky placeny zálohy za služby, které souvisejí s užíváním bytu a nebytových prostor. 

Pronajímatel je povinen tyto zálohy následně vyúčtovat a vrátit zpět případné přeplatky. 

Naopak nájemníci hradí případné nedoplatky. Úprava záloh je podmíněna například změnou 

podmínek, za kterých jsou služby poskytovány. Popřípadě změní-li se počet členů 

v domácnosti, tak se může nájemce a pronajímatel dohodnout na úpravě výše těchto záloh 

za služby. [6] 

5.3.2 Náklady na služby spojené s užíváním bytu a jejich účtování 

V praxi rozlišujeme dva základní způsoby účtování nákladů na služby spojené 

s užíváním bytu. Jedná se o způsob účtování: 

1. prostřednictvím účtů účtové třídy 3, 

2. prostřednictvím účtů účtových tříd 5 a 6. 

Lze konstatovat, že výhodnější je zachycení závazků nebo pohledávek z titulu těchto 

služeb prostřednictvím účtů účtové třídy 3, a to proto, že jako prostředník zde figuruje 

pronajímatel a nepřidává ke službě žádnou další hodnotu. Náklady na služby nejsou náklady 

pronajímatele, ale každého jednotlivého nájemce bytu. Odlišným stavem by byla situace 

v případě, že by pronajímatel byl současně výrobce elektrické popřípadě tepelné energie, 

dodavatel vody popřípadě přímý poskytovatel některé služby. Zde by pak bylo patřičné 

použití účtů účtové třídy 5 a 6. [6] 

5.3.3 Daň z příjmu bytových družstev 

Na družstva obecně, tedy i na ta bytová se vztahuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmu ve znění pozdějších předpisů úplně stejně jako na jiného poplatníka. Stanovení 

výnosů, které jsou osvobozeny od daně a těch výnosů, které dani podléhají či přiřazení 

nákladů, které k této dani patří, je pro správné stanovení daňové povinnosti nezbytné. Nutná 

je pro tento případ správná aplikace ustanovení § 19 odst. 1 písmena c zákona o daních 

z příjmu, které stanoví podmínky osvobození příjmů z nájemného bytů užívaných společníky 

nebo členy poplatníků vzniklých proto, aby se stali vlastníky domu. Pokud nastane případ, 

kdy jsou třeba tři čtvrtiny nájemníků členy družstva, a jedna není, pak je z hlediska družstva 
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příjem z nájemného od tří čtvrtin nájemníku osvobozený od daně z příjmu právnických osob 

a příjem z nájemného od jedné čtvrtiny zdanění podléhá. Stejně tak dani podléhá nájemné 

z nebytových prostor. Je nutné dodržet podmínky cenové regulace atd. Zdůraznit je potřeba 

například ustanovení § 38m, které ukládá povinnost podat daňové přiznání i v tom případě, 

kdy základem daně je nula popřípadě je vykázána ztráta. [6] 

5.3.4 Financování technického zhodnocení nemovitosti 

V případě, že chce družstvo technicky zhodnotit bytový dům, připadají pro něj 

v úvahu následující možnosti, jak toto technické zhodnocení financovat. 

První možností je krytí těchto nákladů z nájemného. Ovšem v reálné praxi se projevuje 

tato možnost jako nereálná jelikož z nájemného jde velice těžko vytvořit zdroje na technické 

zhodnocení v krátkém časovém horizontu. [6] 

V pořadí druhou možností je získání dotace na technické zhodnocení a to například 

od obce. V takové situaci je potřeba dodržet ustanovení o účtování dotací na pořízení 

dlouhodobého majetku a následně poskytnutou dotaci snížit o pořizovací cenu zhodnocované 

nemovitosti. U společenství vlastníků nelze dotaci na technické zhodnocení domu, jakým je 

například dotace na zateplení domu zachytit na účtu vlastního jmění, protože se v postatě 

jedná o zhodnocení společných částí domu ve spoluvlastnictví. Takovou situaci je třeba řešit 

prostřednictvím účtu 911 (fondy). [6] 

5.4 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která vznikla podle zákona 

č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v případech, kdy před 1. červencem roku 2000 byli v domě 

s nejméně pěti byty nebo nebytovými prostory už tři různí vlastníci jednotek. A to bez potřeby 

projevu vůle vlastníků jednotek. Zápis v obchodním rejstříku v tomto případě pouze dokládá 

existenci této právnické osoby. [6] 

V těch domech, které vlastní stavební bytové družstvo tato družstva plní povinnost 

správce a právnická osoba jako společenství vzniká prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byly družstvu doručeny listiny dokládající, 

že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil na méně než jednu čtvrtinu. [6] 

Společenství nevlastní celý dům jako takový, pouze funguje za účelem správy tohoto 

domu. Společenství vlastníků, které je právnickou osobou je účetní jednotkou která má 

veškeré povinnosti dané zákonem o účetnictví. Dnem vzniku společenství, tedy dnem, kdy 
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podmínky vzniku společenství jako právnické osoby podle zákona nastanou, vzniká 

i povinnost vést účetnictví. Společenství vlastníků může vést účetnictví v rozsahu 

zjednodušeném [6] 

Činnost společenství vlastníků nevykazuje znaky podnikání, proto zákon o vlastnictví 

bytů jednoznačně stanovil, že společenství vlastníků není tímto vedeno jako podnikatelský 

subjekt. Z tohoto důvodu se na něj vztahují pouze účetní předpisy pro účetní jednotky, jejichž 

hlavní činností není podnikání. Přednostně se jedná o vyhlášku č. 504/2002 Sb., podle které se 

provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví a České účetní standardy pro účetní 

jednotky, u kterých není hlavní činností podnikání. [6] 

Účetní zachycení příspěvku na úhradu správy domu, který jednotlivý vlastníci hradí 

pravidelně na účet společenství, plyne ze zvláštního charakteru této právnické osoby. Lze tedy 

říct, že v případě vlastníků jednotek se nejedná o nájemní vztah a tudíž nemůže být řeč 

o nájemném. Účetní postup není stanoven žádným závazným předpisem. Obecně používaný 

postup, který je poměrně výhodný, stanoví částku, kterou vlastníci přispívají do společné 

pokladny. Tato částka pak tvoří určitou zálohu na výdaje, které jsou spojené se správou domu. 

Dále tato částka slouží k vytvoření finančních prostředků, které pokrývají nutné opravy 

společných částí domu, opravu havárie výtahu, opravu střechy atd. Po dobu průběhu účetního 

období se zachycují jednotlivé náklady, které souvisejí se správou domu či nebytových 

prostor na nákladové účty a ke konci období se provede úhrada těchto nákladů z vybraných 

záloh. [6] 

Zákon o vlastnictví bytů říká, že na správě domu v rozsahu, který odpovídá velikosti 

jeho spoluvlastnického podílu na těch částech domu, které jsou společné, se podílí každý 

jednotlivý vlastník, pokud se tedy nedohodnou vlastníci jinak. Společenství vlastníků má 

výnosy plynoucí z úroků bankovního účtu. Jelikož společenství vlastníků nebylo založeno za 

podnikatelským účelem, nejsou podle zákona o daních z příjmu § 18 odst. 4 písmeno c) úroky 

z běžného účtu předmětem daně z příjmu. Pokud má společenství termínovaný vklad, tak se 

úroky z tohoto příjmu stávají předmětem daně z příjmu. [6] 

 Společenství jako takové nemá v podstatě žádný majetek, z čehož vyplývá, že nemá 

ani co pronajímat, proto příjmy společenství které plynou z dalších různých důvodů je nutno 

chápat jako příjmy každého člena společenství. Příkladem takových příjmů je třeba příjem 

z pronájmu společných prostor. Jen společenství v takovém případě rozhoduje, jakým 

způsobem s těmito příjmy naloží. Prakticky jsou zde dvě základní možnosti. První možností 
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je, že jsou příjmy po odečtení nákladů, které s těmito příjmy souvisejí rozděleny mezi 

vlastníky. Každý vlastník tak bude mít příjem z tohoto pronájmu, který musí zahrnout 

do svého daňového přiznání. Druhou možností je, že tahle částka zůstane ležet na účtu 

společenství a tudíž bude sloužit jako případný zdroj ke krytí potřebných oprav. Každý 

vlastník si pak na základě písemného oznámení zahrne danou částku do vlastního daňového 

přiznání. Rozdílem této možnosti je, že vlastník nedostane fyzicky žádné peněžní prostředky. 

Zajišťování služeb spojených s užíváním bytů ve vlastnictví členů společenství 

upravuje zákon o vlastnictví bytů v § 9. Jednotliví vlastníci jednotek pak hradí společenství 

zálohy na tyto služby, které jsou stanoveny s ohledem na předpokládané množství odebraných 

služeb, aby zbytečně nevznikaly vysoké přeplatky popřípadě nedoplatky. Postup po stanovení 

výše záloh by měl být určen a obsažen ve stanovách společenství. Jelikož společenství 

v tomto případě vystupuje jako prostředník mezi konečnými odběrateli, tedy vlastníky 

a dodavateli služeb, je účtováno o dodávkách pouze prostřednictvím zúčtovacích vztahů.  

Jelikož i společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou, plyne pro něj 

povinnost vést účetnictví. Účetnictvím v tomto případě může být pověřena jiná právnická 

osoba, případně i fyzická osoba. Tímto se však společenství nezbaví odpovědnosti za vedení 

účetnictví. [6] 

5.4.1 Daň z příjmu společenství vlastníků 

Zákon o dani z příjmu říká, že u poplatníků, kteří nebyli založeni za účelem podnikání, 

jsou předmětem daně z příjmu daně vždy příjmy z reklam, příjmy z nájemného a z členských 

příspěvků. Jak již bylo zmíněno, tak takové příjmy společenství nemá, neboť například příjmy 

z pronájmu společných prostor jsou příjmy jednotlivých vlastníků jednotek. Společenství 

vlastníků má pouze příjmy plynoucí ze správy domu, jelikož zákon předpokládá, že náklady 

vynaložené na správu společných prostor musí být uhrazeny vlastníky jednotek, tedy výnosy 

se musejí rovnat nákladům, Tudíž nevznikne společenství žádný daňový základ. 

Společenství vlastníků se ve své podstatě chová jako nezisková organizace a proto 

jsou na něj vztahována veškerá ustanovení pro neziskové organizace. Například i ustanovení, 

které stanovuje, že pokud společenství začne mít nějaké příjmy podléhající dani, tak se musí 

do 30 dnů od tohoto okamžiku zaregistrovat u místně příslušného správce daně. Platí zde 

rovněž ustanovení, na základě kterého lze snížit základ daně o 30% nebo až o 300 000 Kč, 

maximálně však o 1 mil. Kč. Ovšem pouze v případě, pokud společenství použije takto 

nabyté prostředky v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů spojených se správou 
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domu. Pokud společenství vlastníků nemá žádné příjmy, které by byly předmětem daně anebo 

má pouze příjmy od daně osvobozené, nemusí v takovém případě podávat přiznání k dani 

z příjmu právnických osob podle § 38m zákona o daních z příjmu. [6] 

5.4.2 Daň z přidané hodnoty a společenství vlastníků 

Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů,  

se společenství vlastníků nemůže zaregistrovat jako plátce DPH. To znamená, že nemůže 

uplatnit nárok na odpočet a nemůže například vystavit daňový doklad apod. [6] 

5.4.3 Daň  z přidané hodnoty a družstvo 

Družstvo není neziskovou organizací, tedy má jiný charakter než společenství 

vlastníků. Častým problémem se tedy stává, co vstupuje do obratu z hlediska DPH u bytového 

družstva. Obecně lze konstatovat, že do obratu družstva by mělo vstupovat nájemné 

od nečlenů, nájemné z nebytových prostor, tržby za správu cizích nemovitostí tržby za použití 

prádelny či mandlu od nájemníků atd. Do obratu tedy vstupuje vše, co se týká ekonomické 

činnosti družstva. Proti tomu se do obratu nezapočítává nájemné od členů družstva, dotace 

na opravu domu, poplatky od členů družstva za administrativní úkony, protože v tomto 

případě tyto činnosti nemůžeme označit za ekonomické. Dle § 14 odst. 5 zákona o DPH ani 

převod členského podílu v bytovém družstvu na jinou osobu není předmětem DPH. [6] 

5.4.4 Zánik družstva a následný vznik společenství vlastníků jednotek 

V reálné praxi se lze často setkat se situací, kdy družstvo splatí kupní cenu domu 

a jednotliví nájemníci, respektive členové družstva mají zájem o převod bytů do osobního 

vlastnictví. Původní členové družstva se stanou vlastníky jednotek a spoluvlastníky 

společných prostor na základě smlouvy o převodu jednotky a na základě zápisu vkladu 

na listech vlastnictví do katastru nemovitostí. Členství v družstvu zaniká okamžikem převodu 

jednotky do osobního vlastnictví za předpokladu, že jsou splněny zákonem stanovené 

podmínky, pak vznikne v daném domě společenství vlastníků jednotek. V případě pokud 

neprojeví zájem o převod do osobního vlastnictví všichni členové družstva, tak zůstává 

družstvo i nadále existovat. Pak tedy v takovém případě vedle sebe existují dvě právnické 

osoby – družstvo a společenství vlastníků jednotek. Pouze v případě, že by družstvo po dobu 

svého fungování vytvořilo další vlastní zdroje nad rámec základního kapitálu, je nutné provést 

vypořádání se členy družstva, kteří se z něj chystají odejít. V případě, že všichni členové 

družstva převedou byty do osobního vlastnictví, tak družstvo zaniká. Pouze musí uhradit 
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veškeré závazky ke správci daně, popřípadě jiným orgánům a to před okamžikem podání 

žádosti o výmaz z obchodního rejstříku. [6] 
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6  MOŽNOSTI PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU 

V ZÁVISTLOSTI NA OBECNÍ KONCEPCI BYTOVÉ 

POLITIKY 

Vlastníci mají rovné postavení a podle toho platí, že ani obce nejsou v případě 

pronájmu bytů vázány žádným omezením. Je třeba zmínit povinnost obcí zveřejnit nejméně 

po dobu 15 dní záměr převést popřípadě prodat svůj nemovitý majetek. [7] 

Podle dosavadních trendů a předpokladů lze konstatovat, že i současná politika bude 

dále podporovat vlastnické formy bydlení. [7] 

K výrazným změnám došlo v minulosti v oblasti vztahu státu k obytným domům, 

jelikož na základě zákona č. 171/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku státu 

do vlastnictví obcí došlo k převodu převážné části obytných domů do majetku obcí. Tím se 

vytvořily zcela nové podmínky pro samostatné rozhodování obcí a to zejména o vhodné 

formě správy a údržby tohoto majetku ve vlastnictví obce. [7] 

V dnešní době se vychází z pravidla, že bydlení by si měl každý občan zajišťovat sám 

a to s ohledem na na své příjmy, své postavení. Stát tedy opustil jakéhosi garanta nové bytové 

výstavby a nově proti minulosti se zvýšila úloha obcí. Jejich bytová politika figuruje jako 

významný faktor v rozvoji obce v závislosti na růstu její prosperity. Úkolem obecní politiky 

v oblasti bydlení je zejména naplňování cílů sociální politiky v oblasti bydlení. Toto vychází 

ze základny fungujícího tržního mechanismu včetně trhu s byty. Hlavním cílem obecní bytové 

politiky je zajištění co možné nejvyšší úrovně bydlení svých občanů. Racionální politika 

bydlení se musí uskutečňovat v souladu s podmínkami daného územního celku a sociálními 

potřebami obyvatel obce. Jako základ realizace bytové politiky by mělo figurovat vlastnictví 

těch obytných domů, které do majetku obce bezplatně přešly podle zákona č. 172/1991 Sb., 

o přechodu některých věcí z majetku státu, tedy České republiky do vlastnictví obcí, ve znění 

pozdějších předpisů. V rámci rozpočtového zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České 

republiky bylo přijato ustanovení, že dnem 1. ledna 1993 přešly do vlastnictví obcí 

z vlastnictví České republiky nedokončené objekty celkové bytové výstavby, tedy pokud byly 

nedokončené ke dni 31. prosince 1992. S takovým majetkem ve vlastnictví obce mohou tyto 

hospodařit podle vlastního rozpočtu. [7] 
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Zpracování bytové koncepce je poměrně složitým procesem, který vyžaduje řešení 

komplexním materiálem, zejména proto, že bytová politika je ve své postatě souborem 

opatření a doporučení pro ideální rozhodování obcí nebo měst na celém úseku bydlení. [7] 

Dobrá a optimální koncepce bytové politiky bydlení v městech a obcích by měla mimo 

jiných kroků zahrnovat otázku privatizace bytového fondu. Je tedy potřebné, aby obsahovala 

záměr ve vztahu k možné privatizaci části svého bytového fondu. Lze konstatovat, že všichni 

vlastníci mají stejná práva a povinnosti a je jim poskytována stejná ochrana podle občanského 

zákoníku v platném znění. [7] 

Obce tedy mají možnost svůj bytový fond, respektive jeho část privatizovat stejně jako 

jakýkoliv jiný vlastník. V praxi můžeme rozlišit dvě základní možnosti, které se v takové 

situaci nabízejí. První z možností je prodej takového domu jako celku a ta druhá možnost 

připouští prodej jednotlivých bytů. [7] 

V případě privatizace obecního bytového fondu a výběru vhodné formy privatizace je 

nutné respektovat skutečnost, že prodej a tím vznikající vlastnictví bytů je relativně složitý 

právní režim.  Lze konstatovat, že v případě vlastnictví celých domů a nebytových prostorů je 

mnohem jednodušší údržba a správa zejména společných částí domu než je tomu u vlastnictví 

jednotlivých bytů. Z tohoto důvodu také právní úprava stanovená zákonem obsahuje přísnější 

vymezení práv a povinností vlastníků jednotek než je založeno v obecné právní úpravě pro 

vlastnictví nemovitostí, které nejsou na sobě materiálně ani fyzicky závislé. Obvykle je tedy 

mylná představa dosavadních nájemců, že bydlení ve vlastním bytě bude výrazně levnější, 

jelikož i po převodu bytů do osobního vlastnictví jsou nuceni platit náklady na služby 

poskytované s užíváním bytu. Tyto náklady tvoří podstatnou část toho, co nájemci bytů hradí 

za nájemné a služby, procentuálně vyjádřeno je to kolem 70-80 %. Rovněž ale musejí hradit 

náklady na opravy a údržbu společných částí domu. Je nutné si uvědomit, že často jsou 

z majetku obce prodávány hlavně ty domy, které v brzké době vyžadují nemalé investice 

do rekonstrukcí a modernizací objektu. [11] 

Před samotným prodejem bytového fondu do soukromých rukou je nutné hned 

na úvod zdůraznit, že ať už se jedná o prodej celé nemovitosti nebo jen její části v podobě 

jednotlivých bytů popřípadě nebytových prostor, je nutné, aby podle zvláštního zákona takové 

akci předcházelo důkladné zvážení jak pozitivních, tak negativních dopadů takového kroku. 

Tedy zejména z důvodu, že se jedná o rozhodnutí, které prakticky nejde v budoucnu napravit. 
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Do budoucna lze stále předpokládat růst cen nemovitostí, proto lze předpokládat, 

že úloha obcí v politice bydlení rozhodně ještě poroste. Obecně lze předpokládat i spíše 

navyšování cen nájemného a cen služeb, které pronajímatel poskytuje společně s užíváním 

bytových jednotek a domů poskytuje. [7] 

6.1 PRODEJ CELÝCH OBYTNÝCH DOMŮ 

V úvodu lze konstatovat, že zákon o vlastnictví bytů nezměnil způsob převodu 

vlastnictví bytů, domů případně jejich částí do vlastnictví nebo spoluvlastnictví osob. Prodej 

bytů nemá před prodej celých domů přednost. Jedná se o zcela odlišné a zcela samostatné 

právní formy. Tento zákon nenařizuje, žádnému vlastníkovi jakou formu prodeje má využít. 

Toto rozhodnutí je plně v kompetenci vlastníka domu. Jen on tedy rozhoduje o tom, 

zda vůbec některý z obytných domů nabídne k prodeji a jakou formu pro tuto transakci si 

zvolí. [7] 

Nutné je ovšem zdůraznit, že při případné privatizaci celých domů nebo jiných 

nemovitostí jako celku, nemají nájemci bytů v těchto domech právní nárok na převod 

vlastnictví jimi užívaných bytů. [7] 

V případě, že dojde k prodeji celého bytového domu, vstupuje nabyvatel, tedy nový 

vlastník podle občanského zákoníku do právního postavení pronajímatele. To znamená, 

že na současném vztahu nájemců bytů a nebytových prostor se vůbec nic nemění. Právní 

ochrana je tomto případě zaručena již zmíněným občanským zákoníkem, který jmenovitě 

uvádí důvody, kdy může pronajímatel požádat soud o přivolení k výpovědi nájmu. [7] 

V případě, že sama obec rozhodla pro privatizaci svého bytového fondu, například 

proto, že nemá dostatek finančních prostředků pro zajištění správy, provozu a zejména údržby 

a opravy včetně rekonstrukcí celých domů, je pro obec výhodnější privatizovat, tedy prodat 

celý objekt. Při takovém postupu se obec zbaví veškerých starostí s celým domem najednou. 

V mnoha případech je podmínkou obcí při privatizaci domů vytvoření právnické osoby, 

zejména pro jednoduchost jednání. Vlastníkem domu se tedy stane ve většině případu 

družstvo nebo sdružení vlastníků a společnost s ručením omezeným. [7] 

Neopodstatněná je obava nájemců bytu, že budou vystěhováni bez náhrady, jelikož jak 

již bylo zmíněno, tak nový vlastník vstoupil prodejem do právního postavení pronajímatel 

a právní ochrana je v takovém případě dostatečná ze strany občanského zákoníku. [7] 
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Prodej je řízen vlastními pravidly jednotlivých měst a obcí, kterými jsou pak následně 

řízeny prodeje nemovitostí. V praxi lze zmínit například pravidla obsahující vymezení 

předmětu prodeje jako například domy panelové atd., kritéria pro výběr domů, vymezení 

náležitosti návrhu na převod domu, pravidla pro postup převodu, platební podmínky, 

předkupní právo, atd. [7]  

6.2 PŘÍKLAD ZÁSAD PRO PRODEJ DOMOVNÍHO FONDU, KTERÝ 

JE MAJETKEM OBCE 

Když obecní zastupitelstvo rozhodlo o privatizaci části svého domovního bytového 

fondu v majetku obce formou prodeje celých domů, vytvořilo a schválilo pro samotnou 

realizaci určité zásady. [7] 

6.2.1 Způdob privatizace domů a předmět tohoto procesu 

Zásadami převodu obytných domů z vlastnictví obce se určují pravidla převodu 

jednotlivých domů a pozemků, které s nimi tvoří jednotný funkční celek jiným osobám. Tyto 

zásady lze označit za zásadní a závazné pro všechny orgány obce (úřad, radu, zastupitelstvo, 

komise rady) a všechny subjekty, které budou vykonávat samotný prodej. Například bytový 

podnik, realitní kanceláře nebo správa majetku města. [7] 

Předmětem převodu jsou: 

1. domy, vily atd., 

2. panelové domy, 

3. ostatní obytné domy, 

4. pozemky tvořící s prodávanými domy jednotný funkční celek. [7] 

Radou obce je jmenována komise z řad členů zastupitelstva pro převod domů, 

která bude fungovat jako kontrolní orgán dohlížející na postup podle stanovených zásad. [7] 

Domy v majetku obce jsou prodávány bez pozemků. Tyto se pak pronajmou na dobu 

30 let novému majiteli domu, který má předkupní právo. Pokud má budoucí majitel zájem 

koupit taky pozemky, které tvoří s danou nemovitostí jednotný funkční celek. Tyto pozemky 

lze pak prodat za jejich odhadní cenu, pokud není stanoveno zastupitelstvem obce jinak. [7] 
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6.3 PRODEJ A VÝBĚR DOMU 

Kapitola je věnována obecně situaci, kdy chce vlastník svůj dům prodat. Následující 

text je věnován konkrétně postupu při prodeji obecního bytového fondu. 

Pokud se vlastník obytného domu, například obec, ocitne v situaci, kdy nemá 

dostatečné finanční prostředky na zajištění správy, provozu a zejména oprav a údržby, tak je 

pro něj privatizace svého bytového fondu výhodným řešením. V takovém případě je 

nejvýhodnější, jak už bylo zmíněno, prodej celých objektů, jelikož se tak například obec, ale 

i jakýkoliv jiný vlastník zbaví veškerých problémů a starostí s celým domem. 

Pro zjednodušení celého jednání je hlavně obcemi podporována možnost, kdy je dům prodán 

dosavadním nájemců, kteří vytvoří právnickou osobu, například družstvo, která se pak stane 

novým vlastníkem domu. [11] 

6.3.1 Možnosti prodeje obecního bytového fondu 

Vlastník nemovitosti se tedy obvykle uchýlí k prodeji této nemovitosti tehdy, 

kdy zjistí, že pro něj není výhodné a rentabilní o dům pečovat a pronajímat v něm byty nebo 

nebytové prostory. Obecně lze konstatovat, že zákon ho neomezuje ve formě prodeje.  

Vlastník například bytového domu může prodat celý dům jedné osobě nebo vícero osobám. 

Rovněž může zvolit jiný způsob prodeje a prodat pouze jednotlivé byty nebo nebytové 

prostory, které se nacházejí v domě. Dá se říct, že ve svém rozhodnutí není omezen ani tím, 

zda jsou byty v nemovitosti volné anebo jsou užívány a tedy obsazeny. Obvykle tedy právem 

nájmu. Samotný zájem nájemců bytů a nebytových prostorů nemůže vlastníka domu donutit 

k tomu, aby jim dům, nebytové prostory nebo byty odprodal. Výjimku v této situaci tvoří 

případy, kdy je vlastníkem domu stavební bytové družstvo nebo lidové družstvo a nájemce 

bytu podal družstvu v zákonem stanovené lhůtě výzvu k převodu družstevního bytu. [10]   

Lze tedy říct, že ve své podstatě existují dva způsoby prodeje domu nebo bytů 

a nebytových prostor. 

Princip prvního způsobu je založen na převodu vlastnictví k celému domu nebo jeho 

části. Jestliže se prodává pouze část domu, jedná se o prodej spoluvlastnického podílu domu 

jako celku. V podstatě lze hovořit o prodeji tzv. ideální části, tedy spoluvlastník nevlastní 

skutečnou část, ale podílí se na právech a povinnostech k domu jako celku a to ve výši svého 

podílu. [10]   
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Je nutné popsat rozdíly mezi těmito způsoby prodeje. Tyto dva způsoby prodeje se 

od sebe liší odlišným právním režimem. Obecná úprava o kupní smlouvě, která je upravena 

hlavně v občanském zákoníku se vztahuje k prvnímu způsobu prodeje domu nebo 

spoluvlastnického podílu. Kupujícím se může stát jakákoliv fyzická osoba nebo právnická 

osoba. V častém případě tedy nastává situace, kdy nájemníci bytů nebo nebytových prostorů 

založí bytové družstvo nebo jinou právnickou osobu. Tahle právnická osoba pak nabývá 

právní subjektivity zápisem do obchodního rejstříku a poté dojde ke koupi objektu. Potom 

tedy nájemci, kteří jsou členy této právnické osoby, tedy bytového družstva, nejsou vlastníky 

bytů nebo nebytových prostorů. Často si to tak chybně vykládají, ovšem bydlí v domě 

s právem nájmu, ale rozdíl je v tom, že mají v právnické osobě, tedy družstvu, svou 

majetkovou účast. Týkají se jich tedy výhody plynoucí z této účasti. Tedy v případě bytového 

družstva mají nájemníci zvláštní výhodu, která spočívá v tom, že byt v budově ve vlastnictví 

bytového družstva může být převeden pouze na člena daného bytového družstva. 

Pro prodávajícího vlastníka je zmíněný způsob výhodný, jelikož nájemci bytů nebo 

nebytových prostorů nemají žádné přednostní právo na odprodej domu. Vlastník tedy není 

ve výběru kupce nijak vázán. Rovněž je pro něj výhodné zejména to, že se prodejem objektu 

zbaví starosti o tento dům. [10]   

Pro druhý zmíněný způsob, kdy jsou prodávány byty nebo nebytové prostory jako 

vymezené jednotky platí určitá omezení, jež jsou daná zákonem o vlastnictví bytů 

č. 72/1994 Sb. Například, když se rozhodne vlastník domu prodat byty nebo nebytové 

prostory, tak nejdříve je nucen učinit tzv. prohlášení o vymezení jednotek a potom musí 

požádat o zápis tohoto prohlášeni do katastru nemovitostí. Pokud jsou předmětem prodeje 

byty, ve kterých bydlí nájemníci, tak mají tito nájemníci právo na přednostní nabytí 

vlastnictví těchto bytů. Vlastník budovy nesmí za určitých podmínek tyto byty prodat někomu 

jinému. [10]   

Druhý způsob lze pospat jako stav, kdy vlastník prodává jednotlivé byty nebo 

nebytové prostory, které sice rovněž nejsou reálnými a samostatnými částmi domu, ale mohou 

být předmětem vlastnictví, protože tak stanoví zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. [10]   

Zpravidla subjekt, který je pověřen pro obec vykonávat správu a provoz jejího 

bytového fondu navrhne převod, společně s majetko-právním útvarem úřadu práce obce 

a předloží jej komisi pro převod domů z majetku obce. A to včetně návrhu prodejní ceny, 

stanovené podle daných hledisek. 



57 

 

Hlediska jsou následující: 

1. výchozí cenou je odhadní cena, kterou stanoví soudní znalec, 

2. prodejní cena je stanovena vynásobením ceny danými koeficienty. 

Komise pro pro převod domů dává zastupitelstvu jednotlivé návrhy obecnímu 

zastupitelstvu. Prodejní cena musí být schválena zastupitelstvem obce a to v případě, kdy se 

prodejní cena výrazně liší od těchto daných zásad. [7] 

Všechny z návrhů na prodej domu musí obsahovat následující údaje: 

1. charakter nemovitosti, 

2. umístění nemovitosti, 

3. ekonomické vyhodnocení objektu – náklady a výnos, 

4. stavebnětechnický popis a stav, tedy stáří domu, rozměry, materiál, konstrukce, 

počet a charakter bytů, jejich podlahová plocha, počet a charakter nebytových 

prostor, způsob jakým je objekt vytápěn, skutečný stavebnětechnický stav domu 

v době návrhu převodu, soupis neprovedených a nezbytných popřípadě havarijních 

oprav apod., 

5. údaje o inženýrských sítích, 

6. odhadní cena stanovená podle daných hledisek a popřípadě odůvodnění proč byla 

stanovena cena jiným způsobem a návrh její výše, 

7. rozloha a hodnota pozemku podle cenové mapy, popřípadě stanovená soudním 

znalcem. [7] 

Majetkoprávní odbor zpracuje jednotlivé údaje ke každému domu a to společně 

ve spolupráci se stavebním odborem a subjektem, který zajišťuje správu a provoz obecního 

bytového fondu. [7] 

Kritéria ekonomicko-technická, která mají zásadní rozhodující vliv při výběru domu 

k odprodeji nebo naopak ponechání ve vlastnictví obce jsou následující: 

1. možnost komerčního využití, 

2. technický stav celého objektu po stavební stránce, 

3. technický stav inženýrských sítí, 
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4. ekologická vhodnost topného systému, 

5. závislost stávajícího systému topení na ostatních subjektech, 

6. poloha objektu, 

7. urbanistická významnost či kulturní památka. [7] 

6.4 POSTUP PŘEVODU PRIVATIZOVANÉHO OBJEKTU 

Při převodu nemovitostí, u kterých je obec vlastníkem pouze ideální části, je tato část 

nabídnuta k odkupu spoluvlastníkům. Případně je prodána následujícím způsobem. [7] 

Při převodu nemovitostí, které obec vlastní celé, tak majetkoprávní útvar úřadu obce 

po vypršení lhůty vyhodnotí žádost podle daných pravidel, s předností koupě v pořadí: 

1) nadpoloviční většina oprávněných nájemců bytů přičemž do této skupiny bude 

umožněn vstup nájemcům bytů daného domu, kteří projeví zájem a splňují 

předchozí ustanovení, 

2) nadpoloviční většina oprávněných nájemců bytů přičemž do této skupiny musí být 

umožněn vstup i nájemcům nebytových prostor daného domu, kteří projeví zájem 

a kteří splňují předchozí ustanovení, 

3) jeden oprávněný nájemce nebo společenství nájemců menší než jedna polovina, 

4) ostatní fyzické a právnické osoby. [7] 

Pokud nastane situace, kdy o koupi domu má zájem více zájemců, pak je prodej 

uskutečněn formou aukce mezi těmito žadateli. Jestliže není nemovitost prodána v prvním 

kole, může rada obce stanovit nižší cenu a nemovitost je pak nabídnuta k odprodeji se 

zkrácenou lhůtou 30 dnů s předkupním právem. [7] 

6.4.1 Předkupní právo a platební podmínky 

Při prodeji zaplatí kupující do 60 dnů od podpisu smlouvy 50 % kupní ceny. 

Zbývajících 50 % ceny zaplatí kupující formou měsíčních splátek maximálně do doby 5 let 

od podpisu smlouvy. Prostředky do výše 50 % kupní ceny, které nový majitel vynaloží do 

5 let od podpisu smlouvy na opravu střechy, vnějších komínů, vnější fasády oken, okapů, 

svodů, zateplení objektu vytápění solárním zařízením, připojením na dálkové vytápění, 

tak budou proti řádným dokladům odečteny ze zůstatku dluhu nebo zohledněny formou 

pozastavení splátek. Podmínkou je zachování počtu bytů, které jsou v dané nemovitost při 
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prodeji. Tento stav platí pouze po případy prodejů předchozích bodů 1, 2 a 3. V případě 

prodeje podle bodu 4 v předchozím odstavci, tedy zahrnující ostatní fyzické a právnické 

osoby, zaplatí kupující 60 dnů od podpisu kupní smlouvy plnou kupní cenu. [7] 

6.5 VLASTNICTVÍ K BYTŮM A LEGISLATIVNÍ VÝVOJ 

Období mezi roky 1988 až 1990 přineslo nové zákony, které znamenaly určité 

uvolnění práv družstev a členů. Mezi významné změny řadíme zejména přijetí obchodního 

zákoníku, který však přiřadil družstvo mezi ostatní podnikatelské subjekty, ale přiznal jim jen 

tzv. sociální úlohy, což nebylo dobrou formou. Transformační zákon, který se týkal veškerých 

existujících družstev, byl pak další podstatnou změnou. Tento zákon uložil předat v konkrétně 

stanovené lhůtě byty do vlastnictví členům, kteří o to požádají. Tato forma rovněž nebyla 

ideální, jelikož nerespektovala bytové družstvo jako subjekt soukromého práva. Mnohem 

lepší by bylo, kdyby přikázala orgánům družstva, aby rozhodly, zda do svých stanov přijmou 

ustanovení o možnosti převodu bytu do vlastnictví či nikoliv. Tomu se tak bohužel nestalo 

a tato forma dala právo členovi na specifickou formu vyvlastnění družstva tím, že si převezme 

byt do vlastnictví, i když ani nesplácel osobně celý úvěr. Důvodem těchto pochybení je 

zejména to, že záležitosti v oblasti převodu nebyly dobře promyšlené, ale rodily se v podstatě 

přímo při jednání tehdejšího federálního shromáždění a to dost nedomyšleně. Například nebyl 

vyřešen vztah družstva k bance a ani ke státu. [13]    

Ode dne 1. května roku 1994 se dostal do účinnosti zákon č. 72/1994 Sb., 

který upravuje některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 

a nebytovým prostorům. Tento zákon od zmíněného data nahradil zákon č. 52/1966 Sb., 

o osobním vlastnictví k bytům. [10] Tento zákon umožnil prodávat občanům jednotlivé byty 

a prošel celkem čtyřikrát novelizací. Novelizován byl zákonem č. 30/1978 Sb., zákonem 

č. 509/1991 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění 

č. 297/1992 Sb. a zákonem č. 264/1992 Sb. [11] Již delší čas byla pociťována potřeba nové 

právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostorů, hlavně pak po tak zvané velké novele 

občanského zákoníku, která byla provedena zákonem č. 509/1991 Sb. Dále pak také 

po vydání zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv 

k nemovitostem spolu s předpisy o katastru nemovitostí. Ke zmíněné novele však nevedly 

pouze důvody právní, ale zejména ekonomické, jelikož bylo zapotřebí pozvolna rozvíjet trh 

s byty. K tomuto rozvoji je však nezbytně nutné, aby všichni vlastníci měli možnost využít 

všech forem transformace vlastnických vztahů k bytovému majetku a rozhodnout se pro 
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takovou formu, která jim vyhovuje. Dříve tomu tak nebylo, jelikož prodej jednotlivých bytů 

a nebytových prostorů byl podle tehdejší právní úpravy umožněn pouze státu a od roku 

1992 bytovým družstvům. Jiní vlastníci tak učinit nemohli, pokud nešlo o převod bytů 

získaných do osobního vlastnictví novou výstavbou. Nové výstavby však bylo poměrně v té 

době málo. [10]    

Zejména pak obce měly s touto právní bariérou problém, jelikož mohly použít pouze 

formu prodeje celých domů do vlastnictví, respektive do podílového spoluvlastnictví jiných 

osob, a to nejčastěji družstvu, jehož členové jsou nájemci bytů. Rovněž i pro převody 

vlastnictví bytů v budoucích bytových družstvech byla nová právní úprava urgentně 

vyžadována. Byly to zejména důvody vyvolané nepovedenou úpravou obsaženou v zákoně 

č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a o vypořádání majetkových nároků 

v družstvech. Tato úprava byla doplněna zákonným opatřením č. 297/1992 Sb., ovšem 

i po tomto doplnění zde zůstávaly spory a nejasnosti. Tedy spory a nejasnosti hlavně pokud 

šlo o povinnost družstva převést vlastnictví na základě výzvy podané družstvu a za jakých 

podmínek. Potíže byly i u vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tyto zmíněné 

důvody tedy vedly k přijetí nového zákona, jehož základem je spoluvlastnictví celé budovy, 

ve které má spoluvlastník podíl na společných částech budovy a jako spoluvlastník má 

vymezený podíl k jednotce. Lze tedy říct, že právo každého spoluvlastníka je omezeno 

výlučným právem jiného spoluvlastníka k jednotce. Jednotku ovšem nelze chápat jako věc 

samostatnou, protože není nemovitostí. Podle zákona jsou právní vztahy k jednotkám řízeny 

ustanoveními občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které se týkají nemovitostí. 

Hlavní podstatou věci je, že jednotky jsou předmětem občanskoprávních vztahů, tedy 

předmětem převodů na základě kupní nebo darovací smlouvy, nebo přechodu vlastnictví 

například dělením, vypořádáním atd. Rovněž můžeme říci, že jednotky jsou předmětem 

nájmu zástavy apod. Vždy s jednotkou dochází k přechodu spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu. Tento podíl je vyjádřen poměrem velikosti podlahové plochy 

jednotky k celkové ploše všech jednotek v domě. Ze zmíněného je patrné, že budova, ve které 

se nachází jednotky ve vlastnictví a současně k nim patří spoluvlastnický podíl na společných 

částech, nazýváme domem. [10] ZoVB č. 72/1994 Sb. vytvořil stejné podmínky pro všechny 

vlastníky obytných domů, kteří mohli prodávat jednotlivé byty. [11] 

Prakticky až dosud byla právní úprava bytového družstevnictví rozmělněna mezi 

několik právních předpisů. Konkrétně lze říci, že mezi občanský a obchodní zákoník. Z tohoto 

důvodu lze konstatovat, že díky přijetí nového občanského zákoníku je přijat i zákon 
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č. 90/2012 Sb., což je zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích). V tomto zákonu je nově definováno postavení bytového družstva pro případy, 

ve kterých se nedá použít obecných ustanovení o družstvu. [12] 

Proti dosavadní právní úpravě proběhly určité změny, proto je nutné tyto změny 

zmínit. Obecně lze říct, že právní úprava družstva byla v novém zákoně dosti prohloubena. 

Proti dosavadním celkem čtyřiceti paragrafům v obchodním zákoníku je nyní v zákoně 

o obchodních korporacích úprava družstva zahrnuta v 221 ustanoveních. To znamená, že se 

jedná o více než pětinásobek počtu paragrafů, které upravují právní poměry družstva oproti 

stavu, který panoval dosud. [12] 

Například po novu již nemusí mít družstvo nejméně 5 členů, nebo aspoň 2 právnické 

osoby. V zákoně je nově stanoveno, že družstvo musí mít nejméně 3 členy a již se nerozlišuje, 

zda to mají být právnické nebo fyzické osoby. Z členství v bytovém družstvu mohou být nově 

vyloučeny právnické osoby. [12] 

Zapisovaný základní kapitál již nová právní úprava nezná, tedy družstvo jej již nebude 

určovat ve svých stanovách a ani to nebude zapisovaná skutečnost v obchodním rejstříku. 

Dále nová právní úprava vylučuje z pojmů nedělitelný fond. To znamená, že družstvo 

již nebude mít za povinnost zřizovat nedělitelný fond popřípadě jiný rezervní fond. [12] 

Nově se teď také vymezuje tzv. „družstevní podíl“. Z toho vyplývá, že členové 

družstva již nepřevádějí členská práva a povinnosti, tak jako dosud. Nedělí se již ani členský 

podíl, teď se u veškerých družstev převádí nebo se dědí či jinak přechází. Zjednodušeně to lze 

vysvětlit jako situaci, kdy se převede nebo přejde celé členství v družstvu jako celek, což 

znamená jeho veškerá majetková i nemajetková podstata, která se teď nově jmenuje 

družstevní podíl. Nyní je tedy samozřejmé, že se již nemusí uvádět, tak jak tomu bylo dříve 

z určité opatrnosti, že se s právy a také povinnostmi převádí i právo nájmu ke konkrétnímu 

bytu. [12] 

Nynější právní úprava rovněž umožňuje poskytnutí družstevního podílu do zástavy. 

U bytového družstva je ovšem stanovena výjimka, která říká, že je možné podle obecních 

ustanovení zákona zastavení členského podílu vyloučit nebo podmínit některými 

skutečnostmi. [12] 

Podstatné změny se dotkly i vzniku, změny a zániku společného členství manželů 

v bytovém družstvu. Je řízeno principem, že společné členství vzniká v případě, kdy je 
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družstevní podíl ve společném jmění manželů. Úprava společného jmění manželů je pak 

řízena ustanoveními nového občanského zákona o manželském majetkovém právu. [12] 

Změna se dotkla i pojmu družstevní byt, kdy je tento nově zákonem vymezen a spolu 

s tím je zařazena základní právní úprava nájmu družstevního bytu. Občanský zákoník už 

neobsahuje ustanovení, které se týká nájmu družstevního bytu. Jenom jedno ustanovení 

odkazuje na stanovy a zvláštní zákon, tedy na zákon o obchodních korporacích. Co se týče 

právní úpravy nájmu družstevního bytu, včetně ustanovení o nájemném, tak je nyní upraveno 

v novém zákoně o korporacích v části, která se věnuje bytovým družstvům. Role stanov má 

vyšší důležitost co se týče úpravy práv a povinností z nájmu družstevního bytu. V zákoně je 

uvedeno, že práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu jsou součástí členských práv 

a povinností. [12] 

Existuje odlišnost bytových družstev od jiných družstev zejména v tom, že družstevník 

je svým členstvím, tedy svými právy a povinnostmi vázán na nemovitost nebo byt. Z toho 

nepřímo vyplývá, že nemůže své členství realizovat jiným způsobem než užíváním bytu. 

Rozdíl mezi bytovým a například výrobním družstvem je v tom, že družstevník nemůže vzít 

své věci s sebou a přejít k jinému družstvu. Ze zmíněného vyplývá, že určitá právní úprava 

byla potřebná. [12] 
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7  PRIVATIZACE BYTOVÉHO FONDU MĚSTA 

PROSTĚJOV 

Kapitola je věnována popisu průběhu privatizace bytového fondu města Prostějov. 

Město se uchýlilo k privatizaci části svého bytového fondu zejména z důvodu zastarávání 

tohoto fondu, s čímž je spojen mnohdy horší technický stav budov. Do budov by vlastník, 

tedy město Prostějov muselo investovat finanční prostředky, proto se rozhodlo raději 

pro prodej určité části domů a bytů. Dalším nezanedbatelným důvodem, vedoucím 

k privatizaci, bylo získání peněžních prostředků do městského rozpočtu. 

Město svůj bytový fond získalo v převážné většině na základě zákona č. 172/1991 Sb., 

o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Některé domy byly 

postaveny přímo městem, výjimečně město získalo byty bezúplatným převodem od státu.  

Privatizace bytového fondu města Prostějova probíhala ve dvou etapách. První etapa 

probíhala v letech 1995 až 1997 a druhá pak od roku 2008, přičemž si město stanovilo určitá 

pravidla, která byla závazná pro prodej bytových domů v majetku města. 

7.1 ZÁSADY A PRAVIDLA PRO PRIVATIZACI BYTOVÝCH DOMŮ 

MĚSTA PROSTĚJOV 

V rámci první privatizační vlny byla stanovena následující pravidla pro způsob 

prodeje nemovitostí, které město vlastnilo. 

1. Při převodu nemovitostí, u kterých vlastní město pouze ideální část, byla tato část 

nabídnuta ke koupi ostatním spoluvlastníkům. Pokud neměli tito o koupi zájem, 

tak byl podíl města prodán podle pravidel v následujícím odstavci. 

2. Při převodu nemovitostí, které město vlastnilo celé, bylo uplatněno následující 

pořadí přednosti koupě: 

a) Právnické osoby složené výhradně z oprávněných nájemců bytů a nebytových 

prostor. Do právnické osoby musel být umožněn vstup všem oprávněným 

nájemcům domu, kteří měli zájem. Tento vstup do právnické osoby musel být 

nabídnut všem oprávněným nájemcům doporučeným dopisem se lhůtou 

na odpověď do 30 kalendářních dnů. Pokud byla právnická osoba tvořena nejméně 

75 % oprávněných nájemců, tak měla tato přednostní právo při koupi. V ostatních 

případech bylo rozhodnuto v dražbě. 
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b) Fyzické osoby ze současných oprávněných nájemců bytů a nebytových prostor. 

Pokud jich bylo více a nedohodli se tito mezi sebou, tak opět rozhodovala mezi 

nimi dražba. 

c) Jiní zájemci, kteří neměli závazky vůči městu. V případě, že jich bylo více, tak 

zase rozhodovala dražba. 

Pokud došlo k dražbě, která rozhodovala mezi zájemci, tak se tato řídila Vyhláškou 

č. 14 města Prostějova (Dražebním řádem) s tím, že se jednalo o dražbu mezi zájemci předem 

vybranými dle tehdy platné směrnice města Prostějova o prodeji bytových domů. 

V rámci druhé etapy prodeje městských bytových domů si město počínalo dle zásad, 

které jsou následující: 

1. Město prodávalo bytové domy, zásadně pod podmínkou odprodeje jednotlivé 

nemovitosti jako celku a to včetně zastavěného pozemku, pozemků funkčně 

souvisejících a příslušenství, jak stojí a leží dle ustanovení § 501 tehdy platného 

občanského zákoníku. Příslušenstvím domů bylo rozuměno zejména přístupové 

schodiště, vodovodní a kanalizační přípojky, stanoviště sběrných nádob 

pro odkládání zbytkového odpadu atd. 

2. Bytové domy byly nabízeny za podmínek těchto pravidel a podmínek, které 

stanovovaly obecně platné předpisy nájemcům bytů nabízeného domu. 

Dle městem stanovených pravidel se nájemcem bytu nabízeného domu rozuměl 

i nájemce prostor nabízeného domu pronajatých za účelem jejich adaptace 

na bytové prostory. 

3. Dále pak, dle stanovených pravidel, byl nájemce ten, jemuž ke dni rozeslání 

závazné nabídky k prodeji vznikl a trval nájem bytu dle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku za předpokladu, že mu nebyla dána výpověď z nájmu bytu 

nebo že se nevede soudní řízení o přivolení k výpovědi z nájmu bytu. 

4. Na straně kupujícího mohli vystupovat pouze nájemci bytů nabízeného domu nebo 

právnické osoby složené výhradně z nájemců bytů nabízeného domu. Každý 

z nájemců měl právo stát se členem právnické osoby s výjimkou osob 

dle následujícího bodu 5. 

5. Na straně kupujícího nemohl vystupovat nájemce, který měl vůči městu Prostějov 

jakýkoliv dluh po lhůtě splatnosti (na nájemném nebo úhradě za plnění 
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poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu, na poplatku za odpady a jiné), 

nebo právnická osoba, jejímž členem, společníkem apod. tento nájemce byl. 

6. Na straně kupujícího nesměla vystupovat právnická osoba, která prokazatelně 

odmítla zájemce o členství či společenství z řad nájemců v domě, s výjimkou 

nájemců, kteří byli uvedeni v bodě 5. 

7. Nájemci, kteří měli vůči městu Prostějov jakýkoliv dluh po lhůtě splatnosti, 

se mohli stát účastníky prodeje pouze po úplném zaplacení dluhu vůči městu. 

Museli tak učinit nejpozději do 60 dnů ode dne doručení nabídky prodeje. 

8. Dle pravidel mohla rada města pověřit výkonem činností souvisejících s procesem 

prodeje bytových domů jinou fyzickou či právnickou osobu. Zprostředkovatel pak 

zastupoval město (prodávajícího) na základě mandátní smlouvy. 

7.2 PODMÍNKY PRODEJE 

Město Prostějov si pro privatizaci bytového fondu stanovilo určité podmínky 

upravující prodej. Tyto podmínky jsou následující: 

1. V případě, že bylo o koupi domu požádáno, tak upozornil prodávající všechny 

nájemce v domě doporučeným dopisem. Tato informace spolu s cenou byla 

podána po ocenění domu. Současní nájemci měli možnost ve lhůtě 30 kalendářních 

dnů podat vlastní žádost o koupi domu. 

2. Pokud nájemci vytvořili pro odkup právnickou osobu, byly povinni ve lhůtě 

60 dnů po podání žádosti o odkup předložit prodávajícímu společenskou smlouvu, 

a u osob, které vznikají až registrací u obchodního rejstříku kopii soudu 

doručeného návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 

3. V případě, kdy nesplnily tyto stanovené požadavky, řešil se prodej domu dražbou. 

V takovém případě, kdy byl prodej proveden tímto způsobem, tak bylo součástí 

kupní smlouvy předkupní právo formou věcného břemena pro město Prostějov 

po dobu tří let od vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí, za původní cenu. 

4. Termín ukončení závazného podávání žádostí o koupi domů ze strany právnických 

nebo fyzických osob z nájemců byl stanoven na 31. 12. 1997. Ty žádosti, které 

došly po tomto datu, byly realizovány podle nových tržních podmínek. 
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7.3 POSTUP PŘI PRODEJI BYTOVÉHO FONDU MĚSTA 

PROSTĚJOV 

V případě prodejů bytových domů, které město Prostějov vlastnilo, bylo postupováno 

podle následujících bodů: 

1. Město Prostějov nebo jím pověřená osoba rozeslala nabídku prodeje všem 

nájemcům bytů v nabízených domech. Nabídky byly odesílány doporučeným 

dopisem na adresu trvalého bydliště. Nabídka prodeje zejména obsahovala 

základní údaje o prodávajícím, údaje o předmětu prodeje, prodejní cenu a pravidla 

prodeje bytových domů. 

2. Po tomto obdržení se nájemci závazně vyjádřili k obdržené nabídce prodeje 

nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení. V případě, že byla kupujícím 

právnická osoba, tak museli nájemci nejdéle do 120 dnů ode dne doručení nabídky 

zaregistrovat právnickou osobu, jako například bytové družstvo, a doložit originál 

výpisu z obchodního rejstříku, nebo stanov s vyznačeným dnem registrace 

bytového družstva spolu s listinou dokládající určení orgánů a funkcionářů, tedy 

osob, které oprávněně jednají jménem družstva. Případně mohli doložit úředně 

ověřené kopie a dále doložit, že bylo všem zbývajícím nájemcům nabídnuto 

členství v této právnické osobě. Na vyzvání museli nájemci předložit i jiné 

nezbytné doklady. 

7.3.1 Právní formy prodeje bytového fondu města Prostějov 

Město Prostějov při prodeji svého bytového fondu vždy upřednostňovalo rychlých 

a bezpečný průběh. Při privatizaci bylo dodržována hlavní pravidlo, kterým je svobodné 

rozhodnutí každého občana o přijetí nabídky. 

I přesto ovšem město Prostějov při privatizaci upřednostňovalo formy prodeje dle 

následně uvedeného pořadí: 

a) prodej právnické osobě, která byla složena minimálně z nadpoloviční většiny 

nájemců bytů nabízeného domu, nebo prodej všem nájemcům bytů nabízeného 

domu do podílového spoluvlastnictví (velikost podílu si pak určili budoucí 

nabyvatelé dohodou), 

b) prodej právnické osobě složené z méně než nadpoloviční většiny nájemců bytů 

nabízeného domu; přednost byl dán právnickým osobám, které byly vytvořeny 



67 

nejpočetnější skupinou nájemců bytů nabízeného domu; právnická osoba nesmí 

být založena pouze jedním nájemcem, 

c) prodej jednomu či více nájemcům bytů nabízeného domu; přednost byla v tomto 

případě dána nejpočetnější skupině nájemců bytů nabízeného domu, v případě 

rovnosti počtu nájemců, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak, byl kupující 

vybrán na základě výběrového řízení formou obálkové metody.  

Je nutno doplnit, že společní nájemci bytu se pro účel výpočtu většiny nájemců bytů 

považovali za jednoho nájemce.  

Pokud došlo k situaci, kdy se některý z nabízených domů neprodal podle uvedených 

ustanovení, tak mohl být tento dům prodán třetí osobě za cenu v místě a čase obvyklou. 

Pak se ovšem nepostupovalo podle zmíněných a stanovených pravidel. 

7.3.2 Stanovení ceny pro privatizaci bytového fondu města Prostějov 

Při první etapě privatizace bytového fondu v letech 1995 až 1997 bylo postupováno 

dle následujících pravidel. 

1. Pravidla pro stanovení základní ceny bytu: 

a) Základní cena bytu včetně jeho vybavení, příslušenství a podílu na společných 

částech domu se dle pravidel města stanovil jako násobek podlahové plochy bytu 

v m
2 

a ceny za jeden m
2 

podle cenového tarifu příslušné kategorie bytu. 

b) Cena za jeden m
2 

podlahové plochy bytu byla stanovena do 31. 12. 1996 

následovně: 

Tab. 1.: Cena m
2
 podlahové plochy bytu 

Kategorie bytu Cenový tarif 

byt I. kategorie 5000 Kč/m
2
 

byt II. kategorie 4000 Kč/m
2
 

byt III. kategorie 3000 Kč/m
2
 

byt IV. kategorie 2000 Kč/m
2
 

Zdroj: [vlastní] 

 



68 

Graf 1.: Cena za m
2 

podlahové plochy bytu v Kč 

 

Zdroj: [vlastní] 

c) Cena zastavěného pozemku tvořícího s domem jeden funkční celek činila 

do 31. 12. 1996 částku 100 Kč/m
2
. 

d) Ode dne 1. 1. 1997 a dále pak vždy od 1. 1. následujícího kalendářního roku 

upravovala městská rada základní cenu za 1m
2 

podlahové plochy a za 1m
2 

pozemku zastavěného domem s ohledem na vývoj inflace a vývoj situace na trhu. 

e) Cena nebytového prostoru v obytném domě, včetně garáží, byla sjednávána, 

nejméně však byla stanovena na 3000 Kč/m
2
. 

2. Opravné koeficienty pro výpočet prodejní ceny bytu: 

a) vliv stáří domu – koeficient K1, 

Za každý rok došlo ke snížení základní ceny o 1 %, maximálně však (při stáří 80 let 

a více) 80 %. 

K1= 1-r/100, nabývá hodnot v intervalu 1,00 až 0,20 

r – stáří domu v letech 

b) druh stavby – koeficient K2, 
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Tab. 2. Stanovení koeficientu K2 v závislosti na druhu stavby 

Objekt Koeficient K2 

Zděné domy s 3 a 4 byty 1,50 

Zděné domy s 5 a 6 byty 0,90 

Zděné domy se 7 až 10 byty 0,60 

Zděné domy s 11 a více byty 0,40 

Panelové domy (všech typů) 0,15 

Zdroj: [vlastní] 

Graf 2.: Výše koeficientu druhu stavby K2 v závislosti na druhu stavby 

 

Zdroj: [vlastní] 

3. Prodejní cena bytu byla stanovena ze základní ceny bytu, která se vynásobila 

opravnými koeficienty, které jsou uvedeny výše.  

4. Pokud se v objektu domu nacházel volný byt, započítala se jeho plocha 2x. 

5. Výsledná kupní cena pak byla dána součtem cen všech bytů, nebytových prostor 

a pozemků. 

6. Výměníkové stanice, které slouží pro více domů a blokové kotelny zůstaly i při 

prodeji celého domu, ve kterém jsou umístěny, ve vlastnictví města Prostějov. 
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Před prodejem byly na domech prováděny pouze investice do oprav těch částí domu, 

které by ohrožovaly lidské životy, popřípadě hrozila jejich havárie. Náklady na další opravy 

byly zahrnuty do prodejní ceny domu. 

V případě druhé etapy privatizace městského bytového fondu byla podkladem 

pro stanovení kupní ceny cena obvyklá, která byla stanovena znalcem v souladu se zákonem 

č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Kupní cena zahrnovala 

cenu bytového domu, včetně zastaveného pozemku, pozemků funkčně souvisejících 

a příslušenství. 

7.3.3 Úhrada kupní ceny 

Kupní cena byla hrazena kupujícím, tedy například bytovým družstvem následovně: 

a) V plné výši před podpisem kupní smlouvy; při této jednorázové úhradě byla 

poskytována sleva ve výši 10 % z kupní ceny. Při privatizaci proběhnuté v roce 

2008 byla tato částka omezena horní hranicí 200 000 EUR v aktuálním kurzu ke 

dni podpisu kupní smlouvy. 

b) 40% kupní ceny bylo hrazeno před podpisem kupní smlouvy a doplatek byl 

proveden do 90 dní ode dne podpisu kupní smlouvy; při takto provedené platbě 

byla poskytována sleva ve výši 5 % z kupní ceny, v roce 2008 opět omezena 

částkou nejvýše 200 000 EUR v aktuálním kurzu ke dni podpisu smlouvy. 

c) V pěti splátkách, první splátka formou zálohy před podpisem kupní smlouvy 

ve výši 10 % z kupní ceny, druhá splátka do 90 dní ode dne podpisu kupní 

smlouvy ve výši 30 % z kupní ceny, třetí splátka ve výši 20 % z kupní ceny 

do jednoho roku ode dne podpisu kupní smlouvy, čtvrtá splátka ve výši 

20 % z kupní ceny do dvou let a pátá poslední splátka ve výši 20 % z kupní ceny 

do tří let od podpisu smlouvy. Úroková míra byla sjednána ve výši 5 % p.a. 

Pokud byla kupní cena hrazena ve splátkách dle bodu b) a c), tak bylo v kupní 

smlouvě zřízeno zástavní právo prodávajícího k převáděným nemovitostem k zajištění 

pohledávky ve výši nesplacené části kupní ceny.  V případě, kdy došlo k prodlení s úhradou 

kupní ceny, byla v kupní smlouvě ujednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky 

za každý den prodlení. 
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7.4 BYTOVÁ DRUŽSTVA VZNIKLÁ PRIVATIZACÍ V PROSTĚJOVĚ 

Jako příklad bytových družstev, která vznikla v důsledku privatizace bytového fondu 

města Prostějova lze zmínit Bytové družstvo Sídliště Svobody I, Bytové družstvo Šmeralova 

17 nebo Bytové družstvo Belgická 2,4.  

a) Bytové družstvo Sídliště Svobody I Prostějov vzniklo za účelem odkoupení 

bytového panelového domu Sídliště Svobody I (1/1 – 1/4) dne 15. listopadu 1996. 

Jednalo se o úplatný převod od města Prostějova a členy družstva tvoří nájemníci 

jednotlivých bytů. Mezi hlavní činnost družstva patří pronájem bytů a nebytových 

prostor a řádná péče o majetek bytového družstva, pro potřeby členů bytového 

družstva. [18] 

Obrázek 1.: Bytové družstvo Sídliště Svobody I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 

b) Bytové družstvo Šmeralova 17 Prostějov vzniklo za účelem koupě bytového domu 

B. Šmerala 3772/17 v důsledku privatizace bytového fondu města Prostějova. 
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Družstvo vzniklo dne 2. března 1998. Členy družstva tvoří nájemníci jednotlivých 

bytů. Hlavní činností družstva je pronájem bytů a nebytových prostor. Dále pak 

poskytování základních služeb pro zabezpečení řádného provozu bytů 

a nebytových prostor pro potřeby členů. [19] 

Obrázek 2.: Bytové družstvo Šmeralova 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 
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c) Bytové družstvo Belgická 2,4 Prostějov vzniklo 30. března 2009 a to rovněž 

za účelem koupě bytového domu Belgická 2 a 4, aby mohlo privatizovat dům 

od města Prostějova. [20] 

Obrázek 3. Bytové družstvo Belgická 2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [vlastní] 

7.5 ANALÝZA ZPŮSOBU PRIVATIZACE BYTŮ MĚSTA 

PROSTĚJOVA 

Následující kapitola se věnuje rozboru privatizace bytového fondu města Prostějov 

po roce 2008, což je období po schválení Pravidel prodeje bytových domů z vlastnictví města 

Prostějova. Dle těchto pravidel se prodalo celkem 63 domů, respektive 590 bytů.  

Způsoby privatizace prostějovského bytového fondu: 

1. Prodej bytů podle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Od roku 2011 probíhá 

v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva města Prostějova prodej 80 bytových 

jednotek, přičemž doposud bylo prodáno 75 bytových jednotek. Z tohoto počtu 

bylo prodáno 70 bytů oprávněným nájemcům a 5 bytů jako volných jednotlivým 

zájemcům. 
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2. Prodej domů bytovým družstvům je zcela jednoznačně dominujícím způsobem 

při privatizaci bytového fondu města Prostějova. Tímto způsobem město prodalo 

od zmíněného roku 2008 celkem 52 domů, respektive 535 bytů. Pouze dva domy 

zahrnující 8 bytů byly prodány občanským sdružením. 

3. Způsob prodeje domů stávajícím nájemcům do spoluvlastnického podílu nebo 

výlučného vlastnictví jednoho z nájemců byl použit v případě 4 bytových domů 

o celkovém počtu 22 bytů. 

4. Třetím osobám mimo okruh stávajících nájemců bylo prodáno celkem 7 bytových 

domů obsahujících 35 bytových jednotek. Tento způsob město zvolilo pouze pro 

opakovaný nezájem ze strany stávajících nájemců. 

Před zmíněnou privatizací bytového fondu v roce 2008 vlastnil Prostějov celkem 

1821 bytů. Celkem při této vlně privatizace došlo k prodeji 665 bytů (590 bytů v bytových 

domech a 75 samostatných jednotek). Na základě zmíněné privatizace vzniklo celkem 

50 nových bytových družstev. V současné době je město vlastníkem 1156 bytů, přičemž se 

jedná převážně o sociální byty a byty v centru, které se nacházejí v památkové zóně.  

7.6 PŘEHLED PRAKTICKÝCH POSTUPŮ PRO ZALOŽENÍ A 

VZNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

Následující text je zaměřen na záležitosti a okolnosti, které jsou spojeny se vznikem 

bytového družstva dle legislativy. Jedná se o určitý přehled jak prakticky postupovat 

při založení bytového družstva. 

7.6.1 Příprava ustavující schůze družstva 

Před samotnou ustavující schůzí je nutné zvolit tzv. přípravný výbor, respektive 

svolavatele. Osoba svolavatele pak zajistí potřebné náležitosti, které jsou nutné pro jednání 

ustavující schůze. Svolavatel rovněž působí jako kontaktní osoba pro prodávajícího 

a pro budoucí členy bytového družstva. Je nutné konstatovat, že tato funkce je spojena s řadou 

záležitostí, které jsou pro dotyčného časově náročné a vyžadují zodpovědnost a určité 

schopnosti osoby tuto funkci vykonávající. Obvykle si budoucí členové družstva zvolí osobu 

popřípadě osoby, kterým v případě osvědčení se svěří svou volbou na ustavující schůzi 

i funkce ve volených orgánech. 
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Mezi základní povinnosti svolavatele patří zejména zajištění návrhu stanov družstva, 

který potom dá k připomínkovému řízení budoucím členům družstva. Dále pak soustředí 

přihlášky za člena družstva (u privatizace bytového fondu obce jsou to oprávnění nájemníci). 

Svolavatel poté sestaví seznam kandidátů do volených orgánů družstva k připomínkovému 

řízení. Volenými orgány je myšleno představenstvo a kontrolní komise nebo předseda 

a případný další pověřený člen. Svolavatel musí dále navrhnout správce vkladu, na jehož účet 

budou ve prospěch družstva složeny členské vklady do doby otevření účtu družstva 

u bankovního ústavu.  Dále je svolavatelem navržena výše základního kapitálu družstva 

a výše základního členského vkladu nebo jen vstupního vkladu. Další povinností je výběr 

zálohových finančních prostředků, které jsou určeny na náklady, jež jsou spojené se 

založením družstva. Zálohy mohou být i součástí členského vkladu do družstva. Dalším 

krokem je pak sestavení prezenční listiny pro ustavující schůzi družstva a předání pozvánky 

na tuto schůzi všem oprávněným osobám. Svolavatel poté zajistí účast notáře na ustavující 

schůzi družstva. [15] 

Přibližné náklady spojené se založením bytového družstva bez částky základního 

kapitálu jsou následující: 

- náklady na notáře cca 8000 až 12000 Kč, 

- soudní poplatky za návrh na zápis družstva 6000 Kč, 

- poplatek za ověření jednoho podpisu u notáře činí 30 Kč, 

- poplatek za jeden výpis z rejstříku trestů činí 100 Kč, 

7.6.2 Založení družstva a ustavující schůze 

Konání ustavující schůze s účastí notáře je pro založení družstva nutné. Účastníky této 

schůze jsou osoby, které podaly přihlášku do družstva. Tyto osoby rovněž na schůzi hlasují. 

Ustavující schůzi svolává a řídí svolavatel, ale podle zákona musí na začátku provést volbu 

předsedajícího, který potom dále schůzi vede. Nutné je zmínit, že předsedající nemusí být pak 

dále osobou předsedy bytového družstva. Úkolem schůze je určení základního kapitálu, 

schválení stanov a volba představenstva a kontrolní komise. [15] Dle § 726 ZOK můžou 

stanovy bytového družstva, které má méně než 50 členů určit, že působnost představenstva 

a kontrolní komise bude plněna členskou schůzí. [8] Ustavující schůze pak zvolí předsedu 

družstva a například dalšího člena pověřeného členskou schůzí, kterým může být 

místopředseda. [15] 
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Družstvo je považováno za založené, když se uchazeči o členství zavážou k zaplacení 

členských vkladů určité částky základního kapitálu, který je u družstev minimálně 50 000Kč. 

[15] Dle ZOK není výše základního kapitálu součástí stanov a tento údaj není zapisován ani 

do obchodního rejstříku. [8] Základní členský nebo vstupní vklad musí být splacen do 15 dnů 

od konání ustavující schůze. Průběh ustavující schůze je pak osvědčen notářským zápisem, 

který obsahuje seznam členů a výši jednotlivých členských vkladů, ke kterým se členové 

zavázali. Přílohou zápisu tvoří stanovy ve schváleném znění. [15] 

Ustavující schůze rozhoduje svým usnesením. Hlasovat na schůzi mohou uchazeči 

o družstevní členství, kteří mají podanou písemnou přihlášku do družstva. Usnesení je platně 

přijato, pokud pro něj hlasovala prostá většina všech přítomných, přičemž každý člen má 

pouze jeden hlas. [15] 

7.6.3 Vznik družstva a zápis do obchodního rejstříku 

Družstvo vznikne dnem zapsání do obchodního rejstříku. Před samotným podáním 

návrhu na zápis družstva do obchodního rejstříku musí být splacena minimálně polovina 

základního kapitálu. V případě, že by družstvo chtělo provozovat ještě další činnosti než je 

správa a údržba vlastních nemovitostí, tak přiloží příslušné živnostenské či jiné oprávnění. 

Nutné je zmínit, že oprávnění není třeba k pronájmu nebytových prostor jako součástí vlastní 

nemovitosti. 

Návrhy k rejstříkovému soudu se podávají v souladu s ustanoveními zákona 

č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a v souladu s vyhláškou 

Ministerstva spravedlnosti č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů 

na zápis do obchodního rejstříku. [15] Formulář pro návrh na zápis změny zapsaných údajů je 

přílohou č. 2 vyhlášky č. 250/2005 Sb. Tento formulář slouží k podání návrhu na zápis 

družstva do obchodního rejstříku, k podání návrhu na zápisy změn údajů o družstvu 

zapsaných v obchodním rejstříku a k podání návrhu na vymazání družstva z rejstříku. [16] 

Součástí návrhu na zápis jsou i přílohy, které se přikládají k tomuto návrhu. Pokud 

dochází k zápisu nebo změně údajů přikládá se hlavně: 

a) „notářský zápis o ustavující schůzi družstva, 

b) notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov, 
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c) oprávnění k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud není tato skutečnost zjistitelná 

z informačních systémů veřejné správy nebo jejich částí, které jsou veřejnými 

evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže se nevyžaduje, 

d) listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo 

družstva, jde-li o výpis z katastru nemovitostí, nesmí být starší 3 měsíců,  

e) úplné znění stanov.“ [17]   

Návrh na zápis do obchodního rejstříku je podán navrhovatelem do 90 dnů 

od okamžiku založení družstva, tedy ode dne konání ustavující schůze. Založené družstvo 

ještě nemá právní subjektivitu, což znamená, že nemůže jednat svým statutárním orgánem, 

tedy představenstvem. I přesto má povinnost tento orgán podat návrh na zápis družstva 

do obchodního rejstříku. Takto nečiní jako statutární orgán, ale vlastním jménem. Pravost 

podpisu navrhovatele musí být ověřena úředně. V okamžiku dne zápisu vznikne družstvo 

s veškerými právy a povinnostmi. [15] 

7.6.4 Základní povinnosti v souvislosti s nově vzniklým bytovým družstvem 

Podle zákona o správě daní a poplatků je nutné, aby družstvo splnilo registrační 

povinnost ke správci daně u místně příslušného finančního úřadu do 30 dnů ode dne vzniku, 

a to k dani příjmu právnických osob. V případě vyplácení odměn fyzickým osobám 

(funkcionářské odměny) i k dani příjmu fyzických osob. [15] 

Jelikož hovoříme o bytovém družstvu, které bylo založeno za účelem koupě bytového 

domu, tak je dále třeba po zápisu do obchodního rejstříku kontaktovat prodávajícího 

za účelem uzavření kupní smlouvy. Dále lze doporučit vyžádání si znaleckého posudku. 

Je třeba tedy uzavřít kupní smlouvu a sjednanou cenu nemovitosti vykalkulovat 

až do konkrétního finančního závazku, tedy členského vkladu členů družstva. Za tímto 

účelem je nutné předem schválit na členské schůzi postup pro výpočet těchto členských 

vkladů. Jako další nutné navazující činnosti lze zmínit zajištění správy majetku družstva, 

vedení účetnictví, stanovení nájemného. Rovněž je žádoucí projednání a uzavření smluv 

s dodavateli vody, tepla, elektřiny atd. Vhodné je i stanovení pravidel pro provoz společných 

částí domu. [15] 
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8  ZÁVĚR 

     Cílem diplomové práce bylo zpracovat přehled o privatizačních bytových 

družstvech, která v  České republice vznikala od roku 1989. Můžeme tedy říct, 

že od revolučního roku 1989 hovoříme o další vývojové etapě bytového družstevnictví u nás. 

Mnoho lidí má i v dnešní době spojeno družstevní bydlení s pozůstatky doby minulé, nicméně 

privatizační bytová družstva jsou velmi účinný nástroj, kterého lze dobře využít při privatizaci 

bytového fondu. Bytová družstva stále existují a do budoucna stále existovat budou a to nejen 

u nás, ale po celém světě. 

V závěru práce je proto vhodné shrnutí výhod i nevýhod, které bytová družstva 

založená jako privatizační nástroj přinášejí. Nejprve lze popsat nevýhody, které jsou spojené 

s privatizací bytového domu. Často docházelo  při zakládání bytového družstva pro odkup 

domu k nevýhodné situaci pro ostatní členy družstva v okamžiku, kdy někteří dosavadní 

nájemníci odmítli stát se členem nově vznikajícího družstva. Pro ostatní členy to pak 

znamenalo vyšší podíl, který museli nést na kupní ceně i za ty, kteří se odmítli stát členy 

družstva. Družstvo tedy muselo odkoupit i jejich bytové jednotky. Členství v bytovém 

družstvu dává práva na užívání bytu, nikoliv vlastnická práva k bytu. Pokud bytové družstvo 

hospodaří bezproblémově, není důvod k obavám o ztrátu bydlení. K velmi problematické 

situaci, která může končit ztrátou střechy nad hlavou, dojde tehdy, pokud bytové družstvo 

zkrachuje. U bytových družstev vede ke krachu zejména nehospodárné či často nepoctivé 

vedení družstva. To může dojít do situace, kdy se byty družstevníků dostanou do konkurzu. 

Družstevníci by pak museli své byty vykoupit, aby o ně nepřišli. Je nutné tedy důrazně 

doporučit členům bytového družstva, aby se snažili kontrolovat to, jak družstvo skutečně 

hospodaří. Dále lze popsat situaci, která byla pro určité členy bytového družstva výhodná 

a pro další již méně. Město při privatizaci požadovalo zaplatit určitou částku, ta se rozpočetla 

na členské podíly podle velikosti příslušného bytu, které museli členové družstva zaplatit. 

Tyto členské podíly daly dohromady kupní cenu domu. Někteří zaplatili tuto částku 

v hotovosti a jiní daný obnos neměli. Družstvo si pak v takovém případě muselo vzít úvěr 

a zajistit ho svým majetkem. Což pro ty, kteří platili hotově, znamenalo určitou nepříznivou 

situaci. Výhodou to naopak bylo zejména pro ty členy družstva, kteří by si u banky nedokázali 

zajistit financování. Družstvo si totiž bonitu svých členů nijak neověřovalo. Výhodou při 

privatizaci do vlastnictví právnické osoby bytového družstva je zejména to, že město 

v takovém případě prodávalo svůj bytový fond za příznivé ceny. Ze strany města byla 

a je privatizace bytového fondu do rukou bytových družstev preferovaným způsobem. 
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Výhodou proti klasickému nájmu bytu je v případě družstevního nájmu fakt, že se 

družstevníci podílejí do určité míry na rozhodování a správě bytového družstva, což má vliv 

na celkové fungování družstva. Obecně lze jako podstatnou výhodu zmínit to, že družstevní 

bydlení je cenově dostupnější. Jako nevýhody pak lze zmínit nutnost platit nájemné, omezené 

disponování s bytem a také fakt, že v případě družstevního bydlení náleží členu družstva 

pouze družstevní podíl, nikoliv vlastnické právo k bytu. 

Nutné je také zmínit skutečnost, že v poslední době došlo ke změně právní úpravy 

bytových družstev.  Současnou právní úpravu, kterou zahrnoval občanský zákoník a obchodní 

zákoník nahradil od roku 2014 nový občanský zákoník a nový zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích. Pro bytová družstva to zejména znamenalo přizpůsobení stanov 

této nové legislativě a tedy provedení notářského zápisu. 

Na závěr lze říct, že bytová družstva, která vznikla privatizací, se jako privatizační 

nástroj osvědčila, což dokazují bezproblémově fungující družstva v Prostějově. Konkrétně 

na město Prostějov byla práce zaměřena, byly popsány principy a způsoby privatizace. 

Z daného vyplynulo, že město Prostějov privatizovalo podstatnou část svých bytů právě 

do vlastnictví bytových družstev. Jednalo se tak o nejvíce preferovaný způsob privatizace 

bytového fondu. Budoucí vývoj bytových družstev ukáže čas. 
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Příloha č. 1 – Stanovy bytového družstva Belgická 2,4 

 

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 
Část I. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Obchodní firma a sídlo 
1. Firma: Bytové družstvo Belgická 2 - 4 

2. Sídlo: Prostějov, Belgická 4163/2, PSČ 796 04 

3. Bytové družstvo Belgická 2 - 4 (dále jen „bytové družstvo“ nebo „družstvo“) je zapsáno ve 

veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou Dr 4733 a má přiděleno 

identifikační číslo 283 33 675. 

 

Článek 2 

Právní postavení 
1. Bytové družstvo, které přijalo tyto stanovy, je společenství neuzavřeného počtu osob založené za 

účelem zajišťování bytových potřeb svých členů způsobem podle těchto stanov. 

2. Bytové družstvo je obchodní korporací, jejíž právní poměry se řídí zejména zákonem č. 90/2012 Sb. 

o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), zákonem č. 89/2012 Sb. občanský 

zákoník (dále jen „NOZ“) a těmito stanovami. 

3. Za porušení svých závazků odpovídá bytové družstvo celým svým majetkem. Uhrazovací povinnost 

mají členové jen v případech a v rozsahu, jak určují tyto stanovy. 

4. Bytové družstvo je povinno ve svém sídle zřídit informační desku. 

5. Informační deska se zpřístupní členům družstva prostřednictvím internetových stránek. 

 

Článek 3 

Předmět činnosti 

1. Základním účelem bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů podle těchto 

stanov. 
2. Předmětem podnikání bytového družstva je zajištění bytových potřeb členů družstva a základní 

služby související se správou, provozem, údržbou a opravami domovního a bytového fondu a 

nebytových prostor, rekonstrukce a modernizace objektů ve vlastnictví družstva a hospodaření se 

společným majetkem družstva. 

3. K zajišťování provozních, technických, správních a obdobných činností spojených s předmětem 

činnosti podle odstavce 2 je oprávněno bytové družstvo sjednat smlouvu s jinou osobou (právnickou či 

fyzickou), jejímž předmětem podnikání je správa nemovitostí a činnosti s tím spojené. Sjednání takové 

smlouvy nebo její změny podléhají předchozímu schválení členskou schůzí. 

 

Článek 4 

Družstevní podíl – obecná ustanovení 
1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu představují družstevní podíl. 

2. Zastavit družstevní podíl v bytovém družstvu se vylučuje. 
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ČÁST II. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A VKLADY ČLENŮ 

Článek 5 

Základní ustanovení 
1. Základní kapitál bytového družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů všech členů 

družstva. 

2. Člen bytového družstva, s jehož družstevním podílem je spojeno právo na uzavření smlouvy o 

nájmu družstevního bytu nebo nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu členským 

vkladem, jímž se rozumí souhrn základního členského vkladu a dalšího členského vkladu. 

3. Člen bytového družstva, s jehož družstevním podílem není spojeno právo na uzavření smlouvy o 

nájmu družstevního bytu ani nájem družstevního bytu, se podílí na základním kapitálu bytového 

družstva základním členským vkladem. 

 

Článek 6 

Základní členský vklad 
Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 1.200,00Kč. Členství v 

družstvu nevznikne přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu. 

Základní členský vklad nelze za trvání členství v bytovém družstvu členovi vracet, a to ani zčásti. 

Článek 7 

Další členský vklad - společná ustanovení 
1. Dalším členským vkladem se člen podílí především na pořízení domu s pozemkem, v němž se 

nachází byt, jehož je člen nájemcem. 

2. Závazek k převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu formou sjednání písemné 

smlouvy o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu (smlouva o dalším členském 

vkladu) s bytovým družstvem podle čl. 8 těchto stanov, je jednou z podmínek vzniku členství v 

bytovém družstvu. 
 

Článek 8 

Smlouva o dalším členském vkladu 
1. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň: 

a) údaje o výši peněžitého dalšího členského vkladu, popřípadě údaje o způsobu jejího výpočtu podle 

odstavce 2 tohoto článku, 

b) ujednání o tom, že uchazeč o členství je povinen splatit celou výši dalšího členského vkladu před 

vznikem členství jako podmínku pro vznik členství, anebo 

c) ujednání o tom, jakou část dalšího členského vkladu je povinen uchazeč o členství splatit před 

vznikem členství a dále, jakým způsobem, v jaké výši splátek a v jakých lhůtách se zavazuje splatit 

zbývající část dalšího členského vkladu s tím, že při prodlení byť jen jediné splátky na další členský 

vklad delším než 30 dní se stává splatným celá zbývající výše dalšího členského vkladu, 

d) ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje. 

2. V případě, že v době uzavření smlouvy o dalším členském vkladu není známa konečná výše dalšího 

členského vkladu, uvedou se ve smlouvě údaje o způsobu výpočtu výše dalšího členského vkladu, 

výše a lhůty zálohových plateb na splacení dalšího členského vkladu spolu s ujednáním o tom, že 

konečnou výši dalšího členského vkladu a vypořádání nedoplatků či přeplatků schválí představenstvo, 

jakmile budou známy všechny potřebné údaje. 

3. Smlouvu o dalším členském vkladu schvaluje představenstvo. 

 

 



86 

Článek 9 

Vypořádání dalšího členského vkladu za trvání členství 
1. Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho 

část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu podle odstavce 2. 

2. Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce 

členovi bytového družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod. 

 

ČÁST III. 

ČLENSTVÍ V BYTOVÉM DRUŽSTVU 

Článek 10 

Vznik členství 
1. Členem bytového družstva může být právnická osoba nebo zletilá fyzická osoba, která se zaváže k 

dodržování stanov a má na území České republiky trvalý pobyt. 

2. Jako dědic družstevního podílu se může stát členem družstva i nezletilá fyzická osoba, nebo též 

fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. 

3. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky, 

jsou-li splněny podmínky vzniku členství podle zákona a těchto stanov, nebo pozdějším dnem 

uvedeným v přihlášce, nejdříve však splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu; 

má-li být členství spojeno s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu nebo s nájmem 

družstevního bytu, také nejdříve po oboustranném podpisu smlouvy o dalším členském vkladu a 

splacením (splněním) celé výše dalšího členského vkladu nebo jeho části podle ujednání v této 

smlouvě. 

 

Základní členský vklad ve výši 1.200,- Kč musí být uhrazen nejpozději ke dni konání zasedání 

představenstva, které o přijetí za člena rozhodne. Členský vklad musí být uhrazen do pokladny 

družstva, případně na účet družstva. Doklad o této úhradě je nedílnou součástí písemné přihlášky za 

člena. 

4. Za trvání bytového družstva vzniká členství dále převodem nebo přechodem družstevního podílu 

na jinou osobu. Ke vzniku členství převodem nebo přechodem družstevního podílu může dojít jen v 

případě, že nabyvatel splňuje podmínky členství podle zákona a těchto stanov. 

 

Článek 11 

Postup pro přijetí za člena 
1. Uchazeč o členství podává písemnou přihlášku za člena bytového družstva obsahující alespoň tyto 

údaje: 

a) obchodní firmu bytového družstva, 

b) jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství, 

c) vymezení družstevního podílu, které spočívá v prohlášení uchazeče o členství o převzetí vkladové 

povinnosti k základnímu členskému vkladu a v závazku ke sjednání smlouvy o dalším členském 

vkladu, spolu s údajem, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad (popřípadě každý 

jednotlivý další členský vklad, je-li jich více) vztahuje. 

 

Článek 12 

Seznam členů 
1. Bytové družstvo vede seznam všech svých členů podle zákona a těchto stanov. 

2. Do seznamu členů se zapisuje: 

a) jméno a bydliště nebo sídlo člena, s uvedením adresy pro doručování, má-li být doručováno na 

jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena, 

b) den a způsob vzniku a zániku členství v bytovém družstvu, 

c) výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému 

vkladu (základnímu a dalšímu), 

d) určení, ke kterému předmětu nájmu člena se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad. 

3. Člen je povinen písemně oznámit bytovému družstvu každou změnu údajů evidovaných v 

seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Bytové družstvo je povinno 
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provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně 

doručena. 

 

Článek 13 

Základní práva a povinnosti člena a bytového družstva 
1. Člen bytového družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. 

2. Bytové družstvo má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami, přičemž podle 

povahy věci právům členů odpovídají povinnosti bytového družstva a povinnostem členů odpovídají 

práva bytového družstva. 

3. Člen má zejména tato základní práva: 

a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze, 

b) volit a být volen do orgánů bytového družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a těmito 

stanovami, nebrání-li tomu překážky stanovené zákonem, anebo nebrání-li tomu neslučitelnost funkcí 

podle zákona a těchto stanov, 

c) podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům bytového družstva a požadovat zprávu o jejich 

vyřízení, 

d) seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s 

písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření bytového 

družstva, 

e) podílet se na činnosti bytového družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů bytového 

družstva, 

f) uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu 

proti rozhodnutí o vyloučení z bytového družstva, 

g) podat návrh soudu podle zákona na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v 

rozporu s právními předpisy nebo se stanovami bytového družstva; tato práva mohou být uplatněna 

vždy jen způsobem a ve lhůtách podle ustanovení zákona a těchto stanov, 

h) obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům bytového družstva a být informován o 

jejich vyřízení, 

i) uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů podle zákona a těchto stanov, má-li k datu 

uplatnění tohoto práva splněnu splatnou vkladovou povinnost také k dalšímu členskému vkladu v 

rozsahu a způsobem podle stanov, 

j) domáhat se za bytové družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu bytového družstva nebo splnění 

jejich povinnosti plynoucí z dohody, a to postupem a způsobem podle zákona, 

k) obdržet na základě písemné žádosti a za úhradu účelně vynaložených nákladů kopii zápisu z 

jednání členské schůze, 

 
m) obdržet na základě písemné žádosti kopii průkazu energetické náročnosti budov za 

úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho vyhotovením a ověřením. 

 

 

 

 

 

4. Člen má zejména tyto základní povinnosti: 

a) dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, těmito stanovami a dodržovat usnesení orgánů 

bytového družstva, 

b) splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit vkladovou povinnost k 

dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách podle smlouvy o dalším členském vkladu, 

c) oznamovat a podle povahy údajů také doložit bytovému družstvu každou změnu údajů evidovaných 

v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat 

bytovému družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém 

družstvu, 

d) splácet v rámci plateb do dlouhodobé zálohy na opravy domu (fond oprav) si svou povinnost 

vyplývající z usnesení členských schůzí družstva ze dne: 
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– usnesení č. 10/2010 – úvěr ze stavebního spoření Wüstenrot (překlenovací + řádný – 

výše úvěru 7.500 tis. Kč – splatnost úvěru 25 let, 

– usnesení č. 24/2011 - hypoteční úvěr Wüstenrot ve výši 2.500 tis. Kč – splatnost 25 

let, 

– usnesení č. 38/2012 – úhrada nákladů na pořízení lodžie u dvoupokojových bytů ve 

výši 59.172,- Kč/kus. 

e) v případě prodeje jednotky člena – vlastníka převést současně s prodejem jednotky i družstevní 

podíl v bytovém družstvu na nabyvatele jednotky. 

 

Článek 14 

Práva a povinnosti ve vztahu k nájmu družstevního bytu-obecně 
Práva a povinnosti člena a bytového družstva, spojené s právem na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu a s nájmem družstevního bytu jsou upravena v části čtvrté těchto stanov (nájem 

družstevního bytu). 

Článek 15 
Převod družstevního podílu 

1. Převod družstevního podílu člena bytového družstva na jiného člena nebo na jinou osobu nemohou 

orgány bytového družstva omezit ani jej vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje 

podmínky pro vznik členství v bytovém družstvu podle těchto stanov. Nesplňuje-li tato osoba 

podmínky pro členství v bytovém družstvu, k převodu družstevního podílu nedojde. Převod se 

uskutečňuje smlouvou o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu. 

2. Dnem, kdy nastanou právní účinky převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu, zanikne 

členství převodce v bytovém družstvu a vznikne členství nabyvatele v bytovém družstvu. 

3. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s převáděným družstevním podílem spojeny. 

4. S převodem družstevního podílu jsou spojeny dluhy převodce vůči bytovému družstvu uvedené v čl. 

13 odst. 4 písm. d) těchto stanov 
5. Právní účinky převodu družstevního podílu vůči bytovému družstvu nastávají a nabyvatel 

družstevního podílu se stává členem bytového družstva dnem, kdy byla bytovému družstvu doručena 

účinná smlouva o převodu družstevního podílu, nebo pozdějším dnem určeným v této smlouvě. 

6. Jedno vyhotovení smlouvy o převodu družstevního podílu musí být opatřeno úředním ověřením 

podpisů všech účastníků. 
7. Bytové družstvo neprodleně po doručení smlouvy provede zápis příslušných změn v seznamu členů. 

 

Článek 16 

Přechod družstevního podílu 
1. Přechod družstevního podílu v bytovém družstvu nelze vyloučit v případě, že členovi, jehož 

družstevní podíl má přejít na právního nástupce, svědčí právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu nebo je nájemcem družstevního bytu. 

2. Dnem, kdy nastanou právní účinky přechodu družstevního podílu, zanikne členství dosavadního 

člena v bytovém družstvu a vznikne členství nabyvatele v bytovém družstvu. 

3. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela tak, že 

společné členství manželů se přeměňuje na výlučné členství pozůstalého manžela. 

 

 

Článek 17 

Způsoby zániku členství v bytovém družstvu 
Členství v bytovém družstvu zaniká způsoby uvedenými v ZOK. 

Článek 18 

Dohoda o zániku členství 
Dohodou o zániku členství mezi členem a bytovým družstvem uzavřenou v písemné formě, končí 

členství v ní sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody obdrží člen. 

Článek 19 

Vystoupení člena z bytového družstva 



89 

1. Člen může z bytového družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. 

Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí jeden měsíc. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. 

2. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty. 

 

Článek 20 

Důvody pro vyloučení 
Člen bytového družstva nebo společní členové bytového družstva mohou být z bytového družstva 

vyloučeni, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušují své členské povinnosti uvedené v 

zákoně nebo těchto stanovách. 

Článek 21 

Udělení výstrahy před rozhodnutím o vyloučení 
1. Před rozhodnutím o vyloučení je bytové družstvo povinno udělit členovi písemnou výstrahu. 

 

 
2. O udělení výstrahy a o jejím obsahu rozhoduje představenstvo bytového družstva. 

 

Článek 22 

Rozhodnutí o vyloučení 
1. O vyloučení rozhoduje představenstvo bytového družstva. 

2. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo 

dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení 

nastal. 

 

Článek 23 

Vypořádací podíl 
1. Zánikem členství v bytovém družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl. 

2. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného (splněného) základního členského vkladu a splaceného 

(splněného) dalšího členského vkladu. 

3. Při zániku členství člena bytového družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do vlastnictví a na 

kupní cenu převodu byl započten jeho splacený (splněný) další členský vklad, jímž se podílel on nebo 

jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu případně spolu s pozemkem, převedeného mu 

do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu. 

4. Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu 

zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. Při výplatě vypořádacího podílu si 

družstvo započte všechny své splatné pohledávky vůči bývalému členovi. 
 

Článek 24 

Lhůta splatnosti vypořádacího podílu 
1. Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního 

bytu, u člena vlastníka jednotky uplynutím 1 měsíce od zániku členství. 

2. Vypořádací podíl je splatný nejpozději do 4 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu, u člena 

vlastníka jednotky uplynutím 1 měsíce od zániku členství. 

3. V případě vyčíslení nedoplatku vypořádacího podílu je bývalý člen povinen uhradit družstvu 

vzniklý nedoplatek nejpozději do 30 dnů od zániku členství. 

 

ČÁST IV. 

NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU 

Článek 25 

Základní ustanovení 
Práva a povinnosti týkající se nájmu družstevního bytu upravuje NOZ. 

Článek 26 

Právo na uzavření nájemní smlouvy nebo právo nájmu a převod či přechod družstevního podílu 
V případech, kdy je s členstvím v bytovém družstvu spojeno právo na uzavření smlouvy o nájmu 

družstevního bytu anebo nájem družstevního bytu, převádí se nebo přechází na nabyvatele spolu s 
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převodem nebo přechodem družstevního podílu právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu 

v rozsahu, v jakém náleželo dosavadnímu členovi. 

Článek 27 

Nájemné 
1. Členové bytového družstva - nájemci bytů hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně 

vynaložené náklady vzniklé bytovému družstvu při správě družstevních bytů, včetně tvorby 

dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice podle čl. 38 těchto stanov 

2. Nájemné spolu s úhradou za plnění spojená s užíváním družstevního bytu (služby) se platí měsíčně 

nejpozději do 20. dne příslušného měsíce. 
 

Článek 28 

Plnění spojená s užíváním bytů v domě (služby) 
1. Službami obecně jsou podle zvláštního zákona zejména dodávky tepla a centralizované poskytování 

teplé vody, dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných 

prostor v domě případně další služby. 

2. Bytové družstvo má právo požadovat na nájemcích placení záloh na úhradu nákladů na služby. O 

výši záloh rozhoduje představenstvo. Zpravidla se měsíční zálohy za jednotlivé služby určují jako 

měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního 

zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku. 

 

Článek 29 

Společné členství manželů v bytovém družstvu a společný nájem družstevního bytu 
Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného 

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

jako společní členové mají jeden hlas. V ostatním se záležitosti družstevního podílu ve společném 

jmění manželů a právní vztahy plynoucí ze společného členství manželů řídí ve vztahu mezi manžely 

ustanoveními NOZ o manželském majetkovém právu. 

ČÁST V. 

ORGÁNY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

Článek 30 

Základní ustanovení 
1. Orgány bytového družstva jsou: 

a) členská schůze, 

b) představenstvo, 

2. Orgán uvedený v odstavci 1 písm. b) je voleným orgánem bytového družstva. 

3. S ohledem na počet členů se v družstvu nezřizuje kontrolní komise. Její působnost vykonává 

členská schůze, případně členové pověření členskou schůzí. 
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Článek 31 

Společná ustanovení o orgánech družstva 
1. Členem voleného orgánu může být pouze člen družstva - fyzická osoba starší 18ti let, která je 

svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, 

jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. 

2. Členem voleného orgánu družstva nemůže být ten, kdo nesplňuje podmínky stanovené platným 

právním předpisem. 

3. Člen, který má být volen do orgánu bytového družstva, je povinen družstvo informovat, zda 

ohledně jeho majetku, nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních třech 

letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo byl vyloučen soudem z výkonu funkce 

člena statutárního orgánu obchodní korporace. 

4. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu bytového družstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s 

nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, 

kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná v 

obhajitelném zájmu bytového družstva a přitom jedná s nezbytnou loajalitou. 

5. Orgány družstva mohou jednat jen o záležitostech, které podle zákona a stanov bytového 

družstva spadají do okruhu jejich působnosti. 

6. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu podle těchto 

stanov. 

7. Kolektivní orgány družstva jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina 

jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a 

stanovy neurčují jinak. 

8. Funkční období členů orgánů družstva činí 5 let. Pokud však byl člen orgánu zvolen do orgánu 

družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož 

orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve 

zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva 

stejně. 
9. Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. 

10. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti bytového družstva, a to ani ve 

prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody bytového družstva pro jiného. Nesmí být členem 

statutárního orgánu jiné právnické osoby se shodným předmětem činnosti nebo osoby v obdobném 

postavení; to neplatí, jedná-li se o koncern, SVJ nebo družstvo, jehož členy jsou pouze jiná družstva. 

11. Člen, který má být volen za člena představenstva, je povinen o skutečnostech uvedených v 

odstavci 10) tohoto článku předem informovat členskou schůzi. Pokud je i po této informaci zvolen, 

má se za to, že uvedené činnosti nemá zakázány. Platí to obdobně i v případě, že některou z 

uvedených činností začne člen představenstva vykonávat v průběhu výkonu funkce člena 

představenstva, písemně oznámí tuto okolnost představenstvu a členská schůze do jednoho měsíce od 

tohoto oznámení nevysloví nesouhlas s výkonem funkce tohoto člena představenstva. 

12. V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může jednající orgán 

usnést na hlasování tajném. 

13. Každému členu družstva (společným členům) i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas. 

14. V představenstvu lze usnesení přijmout hlasováním uskutečněným i mimo zasedání v písemné 

formě nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas 

všichni členové orgánu. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 

15. Jednání orgánů jsou neveřejná. Předsedové jednotlivých orgánů mohou rozhodnout o přizvání 

dalších osob k jednotlivým projednávaným záležitostem. 
16. Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a zpravidla je zakončeno 

usnesením. Jednání je třeba vést tak, aby byl zjištěn skutečný stav věci. 

17. O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a 

zapisovatelem, který musí obsahovat: 

a) datum a místo konání schůze, 

b) přijatá usnesení, 

c) výsledky hlasování, 

d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 
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18. Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných osob, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy 

k projednávaným bodům. 

19. V zápisech z jednání představenstva se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali 

proti jednotlivým usnesením, případně se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že 

hlasovali pro přijetí usnesení. 

 

Článek 32 

Členská schůze 
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 

2. Do výlučné působnosti členské schůze náleží: 

a) rozhodovat o změně stanov, pokud nedochází k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti, 

b) volit a odvolávat členy představenstva, 

c) schvalovat určení výše odměny představenstva, 

d) schvalovat řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní 

závěrku, 

e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce a její změnu a zrušení, 

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence podle příslušných ustanovení ZOK, 

g) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, 

h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, 

i) rozhodovat o uhrazovací povinnosti členů družstva, 

j) rozhodovat o přeměně družstva, 

k) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací, 

l) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o výši jeho odměny, 

m) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem, 

n) rozhodovat o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu, 

o) projednávat zprávy představenstva o činnosti družstva, 

p) rozhodovat o opravách domu přesahujících v jednotlivém případě částku 42 tis. Kč, 

q) rozhodovat o dalších otázkách, které tyto stanovy a zákon svěřují do působnosti členské schůze. 

3. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které 

výslovně do působnosti členské schůze tyto stanovy ani zákon nesvěřují; to neplatí, pokud se jedná o 

záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva. 

4. Pokud si členská schůze vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být 

o této záležitosti rozhodováno na téže členské schůzi, na které si členská schůze rozhodování o 

určité záležitosti vyhradila, ledaže jsou na členské schůzi přítomni všichni členové družstva a všichni 

souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na této členské schůzi. 

5. Členskou schůzi svolává představenstvo podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. 

Představenstvo svolává členskou schůzi, na které se má projednat řádná účetní závěrka tak, aby se 

tato členská schůze konala nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná 

účetní závěrka sestavena. 

6. Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, pokud je to v důležitém zájmu družstva. 

Představenstvo je také povinno svolat členskou schůzi, pokud jej o to požádalo alespoň 10 % členů 

družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů. Představenstvo je povinno svolat 

 

 



93 

 
členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, kdy zjistí, že ztráta družstva dosáhla takové výše, 

že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to 

lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo se družstvo dostalo do úpadku nebo do 

hrozícího úpadku a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě. 

7. Na základě žádosti členů družstva podle odst. 6) tohoto článku je představenstvo povinno svolat 

členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti. Nebude-li 

členská schůze v této lhůtě svolána, jsou povinni ji svolat jeden nebo někteří členové představenstva 

nebo likvidátor. Pokud by tak neučinili do 10 dnů poté, kdy uplynula lhůta pro svolání členské schůze 

představenstvem, může členskou schůzi svolat a učinit všechny úkony s tím spojené osoba zmocněná 

k tomu písemně všemi členy, kteří o svolání členské schůze požádali. 

8. Pokud nebude členská schůze svolaná na žádost členů družstva usnášení schopna, svolá ten, kdo 

členskou schůzi svolal, náhradní členskou schůzi. To neplatí, pokud členové družstva vezmou svoji 

žádost o svolání členské schůze zpět. 

9. Svolání členské schůze se oznamuje všem členům družstva písemnou pozvánkou odeslanou jako 

obyčejná listovní zásilka nebo e-mailem anebo osobním předáním na adresu uvedenou v seznamu 

členů, popřípadě na jinou doručovací adresu oznámenou členem, a to nejpozději 15 dnů přede dnem 

konání členské schůze. Současně se pozvánka uveřejní na internetových stránkách družstva a to 

až do okamžiku konání členské schůze příp. náhradní členské schůze. Uveřejněním pozvánky se 

považuje pozvánka za doručenou. 

10. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat alespoň: 

a) firmu a sídlo družstva, 

b) místo a dobu zahájení členské schůze; místo a doba členské schůze se určí tak, aby co nejméně 

omezovaly možnost člena se jí zúčastnit, 

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze, 

d) program členské schůze, 

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, 

pokud nejsou přiloženy k pozvánce. 

11. K pozvánce se zpravidla přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu členské 

schůze. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, musí 

být k pozvánce přiložen návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 

12. Družstvo je povinno informovat vhodným způsobem své členy o možnosti seznámit se s podklady 

k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy v pozvánce. Tato 

povinnost je splněna uveřejněním na internetových stránkách družstva. 

13. Na žádost 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů je představenstvo 

povinno zařadit jimi určenou záležitost do programu jednání členské schůze. Pokud je taková žádost 

doručena představenstvu až po odeslání pozvánek, informuje o tom představenstvo členy družstva 

přítomné na svolané členské schůzi. Tím však není dotčena povinnost představenstva svolat novou 

členskou schůzi. Program členské schůze nelze po odeslání pozvánek měnit – pouze za účasti a se 

souhlasem všech členů družstva. 

 

Čl. 33 
1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících 

většinu hlasů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy účast členů majících vyšší počet hlasů. 

2. Při posuzování schopnosti členské schůze se usnášet a při přijímání usnesení se nepřihlíží k 

přítomnosti a hlasům členů, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo. 

3. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo: 

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

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva, 

c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva. 

 

Omezení hlasovacího práva se vztahuje i na osoby, které jednají ve shodě s tím, kdo nemůže 

vykonávat hlasovací právo.  
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4. Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný 

právní předpis. 

5. Člen se může nechat na jednání členské schůze zastoupit. Plná moc pro zastupování na členské 

schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více 

členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zastoupen zmocněncem více než 

jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání členské schůzi udělenou žádnou 

plnou moc. 

6. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy 

vyšší počet hlasů. 

7. V případě rozhodování o: 

a) uhrazovací povinnosti členů, 

b) zrušení družstva s likvidací, 

c) přeměně družstva, 

 

je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů 

družstva a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů. 

8. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou 

schůzi, náhradní členskou schůzi, a to novou pozvánkou, se stejným programem, a stejným 

způsobem jako původně svolanou členskou schůzi. Náhradní členská schůze musí být svolána bez 

zbytečného odkladu. 

9. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů. 

10. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na 

náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomní a projeví-li s tím souhlas všichni 

členové družstva. 
11. Každý člen družstva má právo na vydání kopie zápisu o průběhu členské schůze (náhradní členské 

schůze) a to za úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím pořízením. 

12. Každý člen družstva, člen představenstva nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení 

členské schůze podle ustanovení občanského zákoníku upravujících neplatnost usnesení členské 

schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká 

uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se příslušná osoba dozvěděla nebo mohla dozvědět o rozhodnutí. 

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

13. Ten, kdo svolal členskou schůzi a příp. náhradní členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis a to 

nejpozději do 15 dnů ode dne jejího konání. Zápis musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 31 odst. 

17) a 18) těchto stanov. 

14. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, pokud se jedná o: 

a) změnu stanov, 

b) zrušení družstva s likvidací, 

c) přeměnu družstva, 

d) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

družstva. 

 

Článek 34 

Rozhodování per rollam 
1. Představenstvo může rozhodnout, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční způsobem per rollam. 

2. V případě rozhodování per rollam zašle představenstvo nebo osoba oprávněná ke svolání členské 

schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí. 

3. Návrh rozhodnutí obsahuje: 

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění, 

b) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení 

návrhu členovi bytového družstva, 
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c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí. 

4. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odstavce 3 písm. b) představenstvu písemně souhlas s návrhem 

usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. 

5. Vyžaduje-li ZOK, aby rozhodnutí členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, má vyjádření 

člena při rozhodování per rollam formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí, 

kterého se vyjádření týká. 

6. Rozhodnutí formou per rollam je přijato, pokud jej schválí většina hlasů všech členů družstva. 

7. Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí představenstvo všem členům do 

10 dní ode dne rozhodnutí per rollam; v oznámení musí být minimálně uvedeno, kromě data, celé 

znění každého usnesení a výsledek hlasování ke každému usnesení. 

 

Článek 35 

Představenstvo 
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, které: 

a) řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, těmito stanovami 

nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu, 

b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost, 

c) svolává členskou schůzi, připravuje podklady k jednání a podává jí zprávy o své činnosti a o 

činnosti družstva, 

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva, zajišťuje řádné vedení účetnictví, projednává 

výsledky hospodaření družstva a přijímá k tomu příslušná opatření. 

3. Činnost a jednání představenstva organizuje a řídí předseda představenstva, který také organizuje a 

řídí běžnou činnost bytového družstva. 

4. Představenstvo zastupuje družstvo navenek ve všech záležitostech. Za představenstvo jedná 

předseda nebo v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 

5. Právní jednání družstva, pro která je určena písemná forma, podepisuje za družstvo předseda 

představenstva (popř. místopředseda představenstva) a další člen představenstva. Podepisuje-li 

předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena 

představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i 

jiné fyzické či právnické osoby. 

6. Představenstvo má 3 členy. 

7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. 

8. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, ledaže z rozhodnutí 

členské schůze plyne něco jiného. 

9. Člena představenstva může před uplynutím funkčního období členská schůze odvolat. 

10. Člen představenstva může z funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro 

družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto 

oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 

11. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho 

funkce v průběhu funkčního období, zvolí nejbližší členská schůze nového člena představenstva. 

12. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní 

členy představenstva do příští členské schůze. Kooptovaný člen představenstva, který nastoupil na 

uvolněné místo člena představenstva má všechna práva a povinnosti řádně zvoleného člena 

představenstva. 

13. Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou 

manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci. 

14. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. 

Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti. 

Zastupováním mohou být pověření i další členové představenstva v pořadí určeném představenstvem. 

15. Schůzi představenstva svolává předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda 

představenstva, případně pověřený člen představenstva. Písemná pozvánka musí být odeslána 
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všem členům orgánu poštou nebo e-mailem anebo osobním předáním nejpozději 4 kalendářní dny 

přede dnem jejího konání. V pozvánce se uvede datum, hodina a místo konání schůze a pořad jednání. 

Spolu s pozvánkou se zasílají zpravidla i písemné podkladové materiály, které mají být předmětem 

jednání schůze představenstva. Se souhlasem všech členů představenstva lze projednat písemné 

podklady předložené až při zahájení schůze. 

16. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. 

17. Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá, 

přičemž současně předkládá i návrh usnesení. 

18. O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti uvedené v čl. 

31 odst. 17) až 19) těchto stanov. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. 

 

ČÁST VI. 

HOSPODAŘENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

Článek 36 

Základní kapitál 
1. Základní kapitál družstva tvoří souhrn základních členských vkladů a dalších členských vkladů. 

2. Základní kapitál se eviduje podle jednotlivých členů. 

 

Článek 37 

Fond dalších členských vkladů 
1. Fond dalších členských vkladů je součástí základního kapitálu, tvoří se z peněžního plnění člena na 

další členský vklad. 

2. Fond se používá na financování investičních výdajů spojených s pořízením domu, družstevního 

bytu, technickým zhodnocením domu nebo družstevního bytu. 

3. Fond se snižuje při převodu družstevního bytu a souvisejícího pozemku z družstevního vlastnictví 

podle jiného právního předpisu. 

 

Článek 38 

Dlouhodobá záloha na opravy a dodatečné investice 
1. Dlouhodobá záloha se tvoří pravidelnou měsíční platbou (případně mimořádným vkladem), která je 

součástí: 

a) nájemného u členů – nájemců bytů, 

b) příspěvků na správu domu u členů – vlastníků jednotek. 

2. Dlouhodobá záloha se používá na financování oprav, údržby, případně dalších provozních nákladů a 

na financování investičních nákladů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytového domu a splátek 

dlouhodobých úvěrů. 

3. Výši tvorby dlouhodobé zálohy schvaluje shromáždění vlastníků jednotek podle jiného právního 

předpisu. O použití dlouhodobé zálohy rozhoduje představenstvo družstva vyjma případů uvedených v 

čl. 32 odst. 2 písm. p) těchto stanov. 

4. Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice se převádí do následujícího roku. Se 

členem se nevypořádává a to ani při ukončení nájmu. 

 

Článek 39 

Fondy bytového družstva 
1. Bytové družstvo vytváří nedělitelný fond. 

2. Bytové družstvo může vytvářet i další fondy družstva podle svých potřeb. 
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Článek 40 

Nedělitelný fond 
1. Nedělitelný fond se tvoří ze zisku bytového družstva ve výši podle rozhodnutí členské schůze. 

2. Používá se na úhradu ztráty bytového družstva podle rozhodnutí členské schůze. 

3. Nedělitelný fond nelze za trvání bytového družstva rozdělit mezi členy. 

 

Článek 41 

Zisk bytového družstva 
Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů-nájemců 

družstevních bytů a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb. 

Článek 42 

Ztráta bytového družstva 
Ztráta bytového družstva se hradí podle usnesení členské schůze, a to z následujících zdrojů: 

a) z nerozděleného zisku minulých let, 

b) z nedělitelného fondu, případně z jiných zajišťovacích fondů, pokud byly usnesením členské schůze 

zřízeny, 

c) z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice, 

d) uhrazovací povinností členů, 

e) kombinací výše uvedených způsobů. 

 

Článek 43 

Uhrazovací povinnost členů 
Členská schůze může uložit členům bytového družstva povinnost přispět na úhradu ztráty družstva 

(dále jen „uhrazovací povinnost“). Uhrazovací povinnost je stejná pro všechny členy a její výše činí 

nejvýše trojnásobek základního členského vkladu, není-li dále stanoveno jinak. Uhrazovací povinnost 

lze uložit i opakovaně. Další uhrazovací povinnost členovi nelze uložit, pokud celková výše 

uhrazovací povinnosti člena za dobu trvání jeho členství v družstvu dosáhne trojnásobku základního 

členského vkladu. 

Článek 44 

Pokladní hotovost 
1. Představenstvo může disponovat s pokladní hotovostí, která slouží k drobným nákupům a hrazení 

nepatrných oprav. Pokladny lze ve výjimečných případech použít i pro příjem nájemného včetně záloh 

na služby od jednotlivých nájemců nebo z důvodu výplaty přeplatků z vyúčtování služeb. 

2. Pokladna se musí vést v pokladní knize. Každý pohyb musí být zaznamenán příjmovým nebo 

výdajovým pokladním dokladem. Pokladní doklady musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem o 

účetnictví v platném znění. 

3. Pokladní limit se stanoví do maximální výše 10 tisíc Kč, kromě výjimečných případů podle odst. 1. 

Vyšší pokladní zůstatek může být ponechán v pokladně maximálně 30 po sobě jdoucích kalendářní 

dnů. 

4. Inventarizace pokladny se provádí jedenkrát ročně vždy k 31. 12. příslušného roku. 
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ČÁST VII. 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK BYTOVÉHO DRUŽSTVA 

Článek 45 
1. Družstvo se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo z dalších důvodů 

stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení družstva rozhoduje členská schůze. 

2. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. 

Zrušuje-li se družstvo při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 

3. Podíl člena na likvidačním zůstatku je roven splněné vkladové povinnosti k členskému vkladu. 

Podíl na likvidačním zůstatku se vyplácí v penězích. Nelze-li práva všech členů uspokojit zcela, 

uspokojí se poměrně. Pokud po uspokojení práv všech členů ohledně podílu na likvidačním zůstatku 

zůstanou nerozděleny nějaké prostředky z likvidačního zůstatku, rozdělí se mezi členy rovným dílem. 

4. V ostatním platí právní předpisy vztahující se na likvidaci bytového družstva. 

5. Bytové družstva zaniká výmazem z veřejného rejstříku. 

 

ČÁST VIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 46 
1. Ke dni účinnosti těchto stanov se zrušují dosavadní stanovy bytového družstva a ustanovení 

vnitřních předpisů bytového družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami. 

2. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze bytového družstva dne 12.6.2014. 

3. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti bytového družstva a členů bytového družstva ode dne 

nabytí účinnosti těchto stanov. 

4. Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se bytové družstvo podřizuje ZOK jako 

celku. Údaj o tom zapíše bytové družstvo do veřejného rejstříku. 

5. Na základě postupu podle odstavce 4 nabývá změna dosavadních stanov bytového družstva, 

provedená přijetím těchto stanov, účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku ve 

veřejném rejstříku. 

 

V Prostějově dne: 1.10.2014 

............................................... ..................................................... 

předseda představenstva místopředseda představenstva 

 

 


