
 Stanovy Bytového družstva Čerčany - Havlí čkova 
 

I. 
Základní ustanovení 

 
 1. Obchodní firma a sídlo bytového družstva  
 Obchodní firma bytového družstva (dále jen družstva) zní: Bytové družstvo Čerčany 
- Havlíčkova. Sídlem družstva je Čerčany, Havlíčkova 441, PSČ 257 22 
2. Právní postavení družstva  
 a) Družstvo je ve smyslu ust. § 221-260 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným 
zejména za účelem zajišťování bytové potřeby svých členů. 
b) Družstvo je právnickou osobou podléhající zápisu do“ obchodního rejstříku. Za 
porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí 
za závazky družstva.  
 c) Jestliže nájemce družstevního bytu není současně členem družstva, nemá jím 
užívaný byt povahu družstevního bytu ke vztahu k nájemníkovi. Nájemní vztah mezi 
družstvem na straně pronajímatele a nájemníkem se řídí režimem zák. č. 40/l964 
Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
 3. Základní práva a povinnosti družstva  
 a) Práva a povinnosti družstva jsou upraveny v těchto stanovách s tím, že vztahy 
jimi neupravené se řídí platným zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů. 
b) Je oprávněno požadovat splnění členských povinností člena družstva, které mu 
ukládají stanovy a členské schůze družstva. 
c) Je oprávněno vyloučit člena z družstva pro opětovné porušování jeho členských 
povinností nebo pro jiné závažné porušení jeho povinnosti, jestliže i přes výstrahu 
družstva v těchto činnostech pokračuje. Fyzická osoba může být vyloučena, byla-li 
pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo 
členu družstva. O vyloučení, které je oznámeno členovi písemně, rozhoduje 
 představenstvo. Člen, o jehož vyloučení bylo rozhodnuto, má právo se proti tomuto 
rozhodnutí odvolat k členské schůzi ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o 
svém vyloučení dozvěděl, nebo se dozvědět mohl. 
d) Je povinno při své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy. 
e) Je povinno zajišťovat plnění usnesení svých orgánů ve vztahu k členům družstva 
a třetím osobám 
 f) Je povinno rozhodnout nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení písemných 
podnětů svých členů ohledně svých rozhodnutí a činnostech o těchto úkonech. O 
jejich vyřízení je povinno informovat příslušné orgány družstva a člena písemně, 
nebo na své nejbližší schůzi. 
 g) Je povinno vést seznam všech svých členů a dále umožnit všem svým členům 
nahlédnout do písemností družstva. Je povinno vydat na žádost svého člena 
potvrzení o jeho členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. 
 h) V případě zániku členství za trvání družstva je povinno vyplatit členovi jeho 
vypořádací podíl za období trvání členství podle těchto stanov.  
4. Předmět činnosti  
 Předmětem činnosti družstva je:  
a) Koupě budovy nacházející se v obci Čerčany, ulici Havlíčkově č.p. 438, č.p. 439, 
č.p. 440, č.p. 441 a č.p. 442 s celkovým počtem 53 bytových jednotek, včetně 



souvisejících pozemků parc. č. 1280, parc. č. 1281, parc. č. 1282, parc. č. 1283, 
parc. č.  1284 a parc. č. 1382/3 v katastrálním území Čerčany.  
 b) Přidělování družstevních bytů a nebytových prostor svým členům do nájmu. 
 c) Přidělování bytů a nebytových prostor do nájmu fyzickým nebo právnickým 
osobám, které nejsou členy družstva. 
 d) zabezpečování provozu a správy bytového fondu a nebytových prostor. 
 e) Zajišťování řádné a včasné údržby a oprav družstevního majetku, domu a 
 f) Zajišťování poskytování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor. 
 5. Zvláštní ustanovení o údržbě a opravách domu, nebytových a společných 
prostor,  zajišťovaných družstvem  
1. Družstvo zajišťuje tyto opravy: 
 a) vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky od veřejné části do domu, 
 b) el. instalace, vodorovný a svislý rozvod vody, kanalizačního odpadu, ústředního 
vytápění včetně radiátoru, elektroslaboproud kromě telefonního vedení až k 
odbočkám rozvodu do jednotlivých bytů. 
 c) společnou část zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu, 
d) rekonstrukce základů, střechy a fasádního opláštění včetně výměny celých oken 
bytu v nutných případech při generální opravě, 
e) opravy vstupních dveří domu včetně klik a zámků, 
f) opravy osvětlení ve společných prostorách domu,  
g) opravy domovního telefonu kromě jeho částí v bytech, 
h) opravy a výměny podlahové krytiny na chodbách, schodištích, pokud došlo 
k jejich zničení opotřebením 
ch) opravy nosních a stropních konstrukcí, příček při jejich nutné rekonstrukci, 
i) zednické práce po opravách svislých vedení,  
j) stavební rekonstrukce a povrchové úpravy nebytových a společných prostor 
vymezených jejich podlahovými plochami kromě pronajatých nebytových prostor. 
2. Družstvo koordinuje společnou péči o dům a společné prostory.  
3. Havarijní opravy, na které nemá družstvo dostatečně vytvořeny finanční zdroje ve 
fondu oprav z příspěvků svých členů, budou realizovány z prostředků, které budou 
členové povinni složit na účet družstva ve formě záloh před započetím oprav. 
Financování této opravy nebo rekonstrukce podléhá schválení členské schůze. 
Jestliže 
však není možné zajistit z důvodu naléhavostí opravy vzniklé havárie okamžité 
schválení zahájení opravy členskou schůzí, je představenstvo družstva oprávněno 
rozhodnout o zahájení opravy a o jejím financování s tím, že se mu ukládá povinnost 
neprodleně svolat členskou schůzi a podat jí veškeré informace o této opravě a 
návrhu 
jejího řešení. Členské schůzi pak náleží rozhodnout o dalším postupu.  
6. Zvláštní ustanovení o službách, které zajišťuje družstvo  
Družstvo zajišťuje tyto služby:  
a) dodávku vody, teplé užitkové vody, tepla, elektrické energie,  
b) odvod splaškových vod a odvoz odpadků,  
c) chod společných prostor,  
d) úklid společných prostor domu, úklid chodníku, údržbu pozemku družstva,  
e) činností spojené s rekonstrukcí a stavebními změnami domu nebo jeho částmi 
f) činnosti spojené s vedením dostupné technické dokumentace domu a jeho části 
včetně bytů a nebytových prostor,  
g) revizi technického stavu konstrukcí, rozvodů a zařízení podle platných právních 
předpisů 



h) další služby podle rozhodnutí orgánů družstva.  
7. Zvláštní ustanovení o činnostech členů družstva a třetích osob pro družstvo 
a) Družstvo zajišťuje svou činnost prostřednictvím svých členů nebo třetích osob, 
jejichž pracovní činnost bude upravena vůči družstvu v souladu s pracovněprávními 
předpisy a hrazena z příjmů družstva. 
b) Družstvo je oprávněno pověřit výkonem některých činnosti, jako např. výběrem 
nájemného, úklidem apod. některou správní firmu. Na výkon této činnosti družstvo 
uzavře písemnou smlouvu. 
 

II. 
Vznik členství 

 
1. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: 
a) při založení družstva dnem vzniku družstva, 
b) za trvání družstva přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, 
c) převodem členství,  
d) jiným způsobem stanoveným zákonem. 
2. Členem družstva se může stát zletilý občan s trvalým pobytem na území České 
republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění převodu 
členských práv a povinností a výměny bytu. Do doby jeho zletilostí jej zastupuje 
zákonný zástupce. Z titulu dědění se může stát členem družstva i fyzická osoba, 
která nemá trvalý pobyt na území České republiky. 
3. Členství zakládajícího člena vzniká za předpokladu splnění zákonných podmínek 
a v souladu s těmito stanovami. Tím se rozumí jeho účast na ustavující schůzi 
družstva, svědčí mu nájemní právo bytové jednotky družstva, vyplnění přihlášky a 
splacení základního členského vkladu. Zakládajícím členem družstva se může stát 
fyzickáosoba starší 18 let, která byla oprávněným nájemcem bytu v domě 
zakládaného družstva a tuto skutečnost prokáže. 
4. Družstvo je povinno rozhodnout do třiceti (30) dnů ode dne doručení přihlášky 
uchazečů o členství v družstvu o jejich budoucím členství. Tito členové doručí 
družstvu přihlášku, potvrzení o zaplacení vstupního vkladu, základního členského 
vkladu a členského podílu. Rozhodnutí bude doručeno členovi písemně. Členství 
v tomto případě vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena. Proti 
zamítnutí členství se může uchazeč odvolat k členské schůzi ve lhůtě 15 (patnácti) 
dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí. Družstvo vrátí uchazeči vstupní vklad, 
základní členský vklad a členský podíl osobě, kterou nepřijalo za člena, a to ve lhůtě 
do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy rozhodnutí o nepřijetí již nelze napadnout odvoláním 
a v případě odvolání do 30 (třiceti) dnů ode dne rozhodnutí členské schůze o 
zamítnutí odvolání. 
5. Družstvo odmítne přijetí za člena osobě, která neskýtá záruku řádného 
hospodaření s jeho majetkem, splácení splátek, dodržování pořádku, domovního 
řádu apod. 
6. Členství může vzniknout též přechodem nebo převodem členství podle těchto 
stanov. 
7. Jestliže je podle stanov podmínkou členství pracovní vztah člena k družstvu, 
vzniká členství dnem, který byl sjednán jako den vzniku pracovního vztahu a zaniká 
dnem zániku pracovního vztahu člena k družstvu.  
  



 
 III. 

Přechod členství 
 
1. Smrtí člena družstva přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl 
základní členský vklad, případně členský podíl. Dědic přijímá práva a povinnosti 
člena družstva a vzniká mu nárok na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 
zemřelého člena. Je-li více dědiců, musí mezi nimi dojít k dohodě, který z nich bude 
členem družstva, ten bude jediným oprávněným členem ve vztahu k družstvu. 
Povinností dědice je uhradit pohledávky zemřelého člena vůči družstvu. 
2.Členstvi v družstvu přechází dnem vzniku nájmu bytu na základě dohody o 
výměně družstevního bytu. Na nového člena přecházejí všechny dosavadní 
pohledávky, které má družstvo vůči členovi, který byt vyměnil. 
 

IV. 
Převod členství 

 
1. Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody 
nepodléhá souhlasu družstva. 
2. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele  
ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu s úředně 
ověřenými podpisy nebo dnem pozdějším, pokud je takovýto den uveden ve 
smlouvě.  
 

V. 
Spole čné členství manžel ů 

 
1. Jestliže vznikne jednomu z manželů za dobu trvání jejich manželství právo na 
uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i 
společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni 
a povinni společně a nerozdílně, přičemž jako společní členové mají jeden hlas, 
2. Právo společného nájmu družstevního bytu manželi i společné členství manželů v 
družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů. 
3. Vzniklo-li jednomu z manželů právo na uzavření členství před uzavřením 
manželství, společné členství manželů nevzniká.  
4. Společné členství manželů nevznikne, bylo-li společné jmění manželů za trvání 
manželství zrušeno nebo jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného 
nájmu nebytových prostor nevznikne, jestliže nebytový prostor slouží pouze k 
výkonu povolání jednoho z manželů. 

 
VI. 

Členská práva a povinnosti 
 
1. Člen družstva má právo: 
a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze, a to osobně nebo 
prostřednictvím zákonného zástupce nebo zástupce na základě plné moci,  
b) volit a být volen do všech orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním 
úkonům,  
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům 
poskytuje,  



d) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na základě rozhodnutí o přidělení 
bytu vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu členských práv a 
povinností nebo na základě dohody o výměně bytu, 
e) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva a jeho orgánů a obdržet odpověď 
příslušných orgánů nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich doručení těmto 
orgánům,  
f) žádat družstvo o nahlédnutí do zápisu z usnesení členské schůze včetně příloh, 
nahlédnutí do seznamu členů, a požadovat informace o hospodaření družstva, 
g) na roční vyúčtování zaplacených záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s 
užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem 
družstva, 
h) podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v 
rozporu s platnými právními předpisy nebo těmito stanovami. Návrh soudu může 
podat člen, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení 
přijala, nebo jestliže námitku oznámil písemně představenstvu do jednoho měsíce od 
konání této schůze. 
Návrh soudu lze podat jen do jednoho měsíce ode dne, kdy člen požádal o 
zaprotokolování námitky nebo od písemného oznámení námitky představenstvu, 
ch)na majetkové vypořádání při zániku členství, 
i) pronajmout byt nebo jeho část dočasně k bydlení. Bude-li doba podnájmu trvat 
déle než 1 (jeden) měsíc, je člen povinen požádat o souhlas představenstvo 
družstva, družstvo není povinno udělit souhlas v případě, že podnájemce nebude 
skýtat záruky řádného plnění povinností podle platných právních předpisů a těchto 
stanov.  
2. Člen družstva je povinen:  
a) dodržovat stanovy a řídit se rozhodnutími příslušných orgánů družstva. 
b) řádně a včas uhradit vstupní vklad, základní členský vklad a poměrnou část kupní 
ceny za koupi nemovitosti. 
Poměrnou částí se rozumí podíl obytné plochy družstevního bytu, který užívá člen 
družstva, k celkové obytné ploše všech bytů domu. Člen družstva je rovněž povinen 
řádně a včas platit cenu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu. Pro 
případ prodlení s některou z úhrad bude člen družstva platit poplatek z prodlení, 
který činí 2,5 promile dlužné částky za každý kalendářní den prodlení 
c) oznámit družstvu bez zbytečného odkladu všechny změny týkající se jeho osoby a 
příslušníků jeho domácnosti, které jsou rozhodné pro vedení členské a bytové 
evidence a pro rozúčtování záloh za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu. Nedodrží-li tuto povinnost, budou náklady doúčtovány, 
d) podílet se na úhradě ztráty družstva na základě rozhodnutí členské schůze, 
e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a 
ostatní platné právní předpisy. Je povinen řádně udržovat svůj byt a společné 
prostory domu, odstranit neprodleně a na svůj náklad škody, které způsobil, 
 f) počínat si tak aby výkonem svých práv nerušil či neohrožoval ostatní při výkonu 
jejich vlastnických a užívacích práv, 
g) požádat družstvo o udělení souhlasu s provedením stavebních úprav bytu a 
předat mu veškerou související dokumentaci, 
h) umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím oznámení provést 
technický stav bytu, 
ch) hradit veškeré drobné opravy bytu a jeho údržbu.  
  



 
3. Zvláštní ustanovení o drobných opravách v bytě 
Drobnými opravami se rozumí: 
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny 
prahů a lišt, 
b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, 
klik, rolet a žaluzií, 
c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů zvonku, osvětlovacích těles a vnitřního rozvodu 
telefonní sítě, opravy a výměny dopisní schránky,  
d) opravy uzavírajících armatur na rozvodech vody, výměny sifonů, 
e) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, 
mísících baterií, sprch, WC mís, umyvadel, van, dřezů, splachovačů, kuchyňských 
sporáků, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných skříní včetně výměn drobných 
součástí všech uvedených předmětů, 
f) další předměty uvedené ve zvláštním zákoně. 

 
VII. 

Majetková ú čast člena družstva 
 
1. Majetkovou účast člena v družstvu představuje členský vklad a další členský 
vklad, členský podíl, majetkový podíl člena na podnikání družstva. Základní členský 
vklad je pro zakládající členy družstva stejný podle rozhodnutí ustavující členské 
schůze. 
Členská schůze určí pro přijetí nového člena družstva vstupní vklad vždy 
samostatně. Po dobu trvání členství v družstvu nemůže majetková účast člena 
klesnout pod hodnotu; členského vkladu. 
 2. Člen družstva se může podílet na financování činnosti družstva další majetkovou 
účastí. Její výši dohodne představenstvo v souladu s usnesením přijatým členskou 
schůzí se členem písemnou smlouvou. Smlouva musí obsahovat podíl člena na 
případném zisku či ztrátě, způsob vypořádání další majetkové účasti při ukončení 
činnosti a další podmínky. 
3. Přidělení uvolněného bytu lze vedle úhrady členského podílu podmínit splacením 
dalšího členského vkladu, jehož výši stanoví členská schůze. Obdobně lze 
postupovat při rozšíření stávajícího bytu, případně nástavby či vestavby v domě.  

 
VIII. 

Členská evidence 
 
1. Družstvo vede evidenci všech svých členů a zajišťuje její skutečný stav. 
V seznamu členů družstva je evidováno zejména:  
a) jméno a příjmení člena družstva,  
b) rodné číslo, 
c) číslo popisné domu,  
d) číslo bytu 
e) rozloha bytu v metrech čtverečních, 
f) datum vzniku členství v družstvu, 
g) základní členský vklad a členský podíl, případně další majetkový podíl s termíny 
jejich zaplacení,  
h) skutečné platby základního členského vkladu, splátek členského podílu a 
případného dalšího majetkového podílu, 



ch) úhrnná částka případného penále k poslednímu kalendářnímu dni 
předcházejícího kalendářního čtvrtletí a datum jeho úhrady, případně prominutí, 
j) jméno, příjmení, rodné číslo manžela, manželky, pokud se jedná o společné 
členství manželů,  
k) jména osob, které se členem bytu užívají, včetně jejich rodných čísel,  
l) všechny změny evidovaných skutečností,  
m) datum zániku členství a výše vypořádacího podílu.  
2. Členský spis; tvoří doklady a korespondenci se členem, jež vyplývají z členského 
vztahu. 
3. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu 
nahlédl a ověřil si údaje o své osobě i členství a zápisu v seznamu. 
4. Seznam zakládajících členů družstva tvoří nedílnou součást těchto stanov jako její 
příloha č.1. 
 

IX. 
Zánik členství 

 
Členství v družstvu zaniká: 
l. písemnou dohodou,  
2. vystoupením,  
3. smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice,  
4. vyloučením 
5. zánikem družstva,  
6. prohlášením konkursu na majetek člena, 
7. zamítnutím návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena,  
8. pravomocným nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a 
povinností, 
9. vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní 
moci usnesení o nařízení exekuce.  
ad 1. - Zánik členství písemnou dohodou 
Písemnou dohodou mezi členem a družstvem může členství zaniknout kdykoliv. 
Zákonnou náležitostí dohody je majetkové vypořádání. Členství zaniká dnem 
sjednaným v dohodě. Člen musí vždy obdržet jedno vyhotovení této dohody.  
ad 2. - Zánik členství vystoupením  
Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím 3 (tří) měsíců po doručení 
písemného oznámení o vystoupení družstvu. Oznámení o vystoupení z družstva 
může člen odvolat jen písemně se souhlasem představenstva družstva. 
ad 3. - Zánik členství úmrtím člena  
Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti v 
družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. V 
případě většího počtu dědiců jde o obdobný postup jako v případě přechodu členství 
v případě smrtí člena družstva. S přechodem členství přecházejí na dědice práva a 
povinnosti člena družstva včetně pohledávek po zemřelém členovi, které vůči němu 
družstvo eviduje. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká členství dnem smrti člena. 
ad 4. - Zánik Členství vyloučením  
Představenstvo družstva může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: 
a) Závažným způsobem nebo opětovně i přes výstrahu porušuje své členské 
povinnosti určené mu platnými právními předpisy nebo těmito stanovami.  
b) Byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho 
majetku nebo členovi družstva. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být členovi 



doručeno do vlastních rukou a musí obsahovat důvod, přičemž tento důvod nelze 
dodatečně měnit. Členství zaniká dnem marného uplynutí lhůty pro odvolání. Jestliže 
člen nesouhlasí s rozhodnutím, může ve lhůtě do 3 (tří) měsíců od doručení 
písemného rozhodnutí podat odvolání k členské schůzi. Odvolání má odkladný 
účinek. O odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva rozhoduje členská 
schůze družstva. Proti jejímu rozhodnutí se může člen odvolat k příslušnému soudu. 
Odvolání proti rozhodnutí členské schůze má odkladný účinek. Soud může prohlásit 
rozhodnutí o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
stanovami družstva. Další postup se řídí ustanovením § 231 odst. 4, 5, 6 zák. 
č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku.  
Pravomocným vyloučením zaniká nájemní smlouva bývalého člena k družstevnímu 
bytu, jakož i právo bydlení v předmětném bytě. Vyloučený člen má nárok na 
vypořádací podíl. Dispoziční právo k předmětnému bytu náleží družstvu.  
 ad 5. - Zánik členství zánikem družstva likvidací 
Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace. Postup při likvidaci 
družstva upravují příslušné právní předpisy. Členství končí dnem výmazu družstva v 
obchodním rejstříku. 
Zvláštní ustanovení o zániku společného členství manželů  
Společné členství manželů v družstvu zaniká:  
a) smrtí jednoho z manželů, 
b) písemnou dohodou rozvedených manželů,  
c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu družstevního bytu, 
rozvedených manželů. Společné členství manželů v družstvu zaniká i převodem 
jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, 
vystoupením z družstva, vyloučením a zánikem družstva po ukončení likvidace.  
Jestliže společné členství manželů zaniklo tím, že z družstva vystoupil jeden z 
manželů, zůstává druhému manželovi členství i nadále zachováno jako členství 
individuální. 
 

X.  
Orgány družstva 

 
Orgány družstva jsou: 
a) členská schůze,  
b) představenstvo, 
c) kontrolní komise. 
Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Pro platnost 
usnesení členské schůze, představenstva a kontrolní komise se vyžaduje jejich 
řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů a souhlas většiny hlasů 
přítomných členů. Stanovy určují, pro které usnesení se vyžaduje souhlasu 
kvalifikované většiny, tzn. dvě třetiny všech členů družstva. 
ad a) Členská schůze  
Je nejvyšším orgánem družstva, schází se ve lhůtách stanovených v těchto 
stanovách, nejméně však jednou ročně.  
Do její působnosti patří zejména: 
- Přijímá a mění stanovy, 
- volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise,  
- schvaluje řádnou účetní uzávěrku, 
- schvaluje roční rozpočet a jeho změny,  
- rozhoduje o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu,  



- rozhoduje o rozdělení a udržení zisku, popř. způsoby úhrady ztráty, 
- schvalování odměn svým členům za výkon volených funkci,  
- rozhoduje o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,  
- rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení družstva nebo o změně 
právní formy, 
- rozhoduje o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových 
dispozicích, 
- rozhoduje o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi, ve kterých 
jsou byty, nebo s byty, takové rozhodnutí může členská schůze přijmout jen po 
předchozím písemném souhlasu většiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci 
v nemovitosti, které se rozhodování týká; neplatí to, jestliže družstvu vznikla 
povinnost převést byt nebo nebytový prostor do vlastnictví člena, který je nájemcem, 
- rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se družstva a jeho činnosti, pokud tak 
stanoví obchodní zákoník, stanovy, nebo pokud si vyhradí rozhodování o těchto 
záležitostech. 
Jednání členské schůze svolává předseda družstva podle potřeby. Místem konání je 
vždy obec Čerčany. Členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně 
alespoň jedna třetina všech členů družstva nebo kontrolní komise. V tomto případě 
musí být členská schůze svolána nejpozději do 3 (tří) týdnů od doručení žádosti. Na 
členskou schůzi musí být pozváni všichni členové družstva. Pořad jednání musí být 
uveden na pozvánce. Pozvánky musí být zaslány všem členům družstva nebo 
zveřejněny na nástěnce v domě, a to nejpozději 8 (osm) dnů předem. Členská 
schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 
družstva. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů. Souhlasu 
kvalifikované většiny, tj. dvě třetiny všech členů družstva, je třeba v případech 
uvedených v těchto stanovách.Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá 
předseda náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy 
se měla konat schůze původní. Náhradní členská schůze musí zachovat původní 
program jednání a je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů. Při 
hlasování má každý člen jeden hlas. Manželé, tj. společní členové družstva, mají 
rovněž jen jeden hlas, přičemž postačí, zúčastní-li se členské schůze a hlasování 
jeden z nich. Pokud se účastní oba, musí hlasovat jednotně, pokud hlasují rozdílně, 
má se zato, že se hlasování zdrželi. Obdobně se postupuje v případě, že manželství 
společných členů již bylo rozvedeno, ale nedošlo dosud k dohodě či rozhodnutí 
podle ust. § 705 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. Člen družstva může písemně zmocnit jiného člena, aby jej na 
schůzi zastupoval. O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze. Členská schůze 
projednává odvolání proti rozhodnutí představenstva. Usnesení členské schůze 
může být zrušené soudem za podmínek stanovených zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat:  
a) datum a místo konání schůze, 
b) přijatá usnesení,  
c) výsledky hlasování, 
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. 
Přílohou zápisu je seznam účastníků schůze, pozvánka a popř. další doklady. 
Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. Schválená 
usnesení členské schůze družstvo zveřejní na nástěnce, a to nejpozději do deseti 
dnů ode dne konání členské schůze. 
  



 
ad b) – Představenstvo družstva 
Je výkonným orgánem družstva, oprávněným jednat ve všech věcech družstva, 
které nejsou obchodním zákoníkem svěřeny do pravomoci jiného orgánu družstva. 
Plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Připravuje a svolává její 
jednání. Má pět členů. Funkční období každého člena představenstva je dva roky. 
Členové představenstva se volí z členů družstva tak, aby nebyli mezi sebou 
manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Tyto příbuzenské vztahy nesmí 
existovat ani mezi členy představenstva a členy kontrolní komise. Představenstvo 
volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Jeho jménem jedná předseda. Je-li 
předepsána pro právní úkon písemná forma, vyžaduje se vedle podpisu předsedy 
představenstva ještě podpis dalšího člena představenstva. 
Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Jednání 
představenstva svolává jeho předseda pozvánkou. Představenstvo se musí sejít 
nejpozději do 10 (deseti) dnů od doručení podnětu kontrolní komise, jestliže na její 
výzvu nedošlo k nápravě nedostatků. Představenstvo rozdělí agendu své činnosti 
mezi jednotlivé členy představenstva. Je navíc oprávněno vyžádat si spolupráci 
dalších členů družstva, kteří nejsou členy představenstva. Jeho rozhodování je 
kolektivní. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Je 
usnášeníschopné, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
Rozhoduje o vyloučení člena družstva v souladu s platným obchodním zákoníkem. 
Odstoupí-li člen představenstva v průběhu volebního období, může představenstvo 
kooptovat za svého člena jiného člena družstva. Kooptace musí být předložena ke 
schválení nejbližší členské schůzi. Tu je představenstvo povinno svolat do 30 (třiceti) 
dnů.  
Členství člena představenstva, který odstupuje, končí až na nejbližší členské schůzi. 
Člen představenstva může být členskou schůzí odvolán ze své funkce. 
Představenstvo je oprávněno smluvně zavazovat družstvo jen do výše rozpočtu, 
nejedná-li se o havárii. Představenstvo nesmí bez souhlasu členské schůze smluvně 
zavazovat družstvo dlouhodobými smlouvami v trvání nad jeden rok nebo 
smlouvami, jejichž vypovězení by bylo spojeno se smluvními náhradami druhé 
straně. 
O každé schůzi představenstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:  
 a) datum a místo konání, 
b) přijatá usnesení,  
c) zaprotokolované námitky k přijatému usnesení, pokud některý z členů 
představenstva na tom trvá 
d) podpisy všech přítomných členů představenstva.  
Představenstvo je povinno předložit členské schůzi jednou do roka zprávu o své 
činnosti a o plnění usnesení členské schůze spolu se zprávou o plnění rozpočtu za 
kalendářní rok a s roční účetní závěrkou. Stanoví výši úhrady za užívání bytů 
nečleny družstva a nebytových prostor.  
Předseda družstva organizuje a řídí jednání představenstva i běžnou činnost 
družstva. 
ad c) Kontrolní komise  
Je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednávat stížnosti členů 
družstva. Odpovídá členské schůzi a není závislá na ostatních orgánech družstva. 
Funkční období každého člena kontrolní komise je dva roky. Má tři členy a volí ze 
svého středu předsedu. Její členové se volí z členů družstva tak, aby nebyli mezi 
sebou manžely, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci. Tyto příbuzenské vztahy 



nesmí existovat ani mezi členy představenstva a členy kontrolní komise navzájem. 
Její členové nemohou být členové představenstva a pracovníci družstva. Schází se 
podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Svolává jí její předseda 
pozvánkou. 
Funkce člena kontrolní komise a představenstva není slučitelná. Předseda kontrolní 
komise je oprávněn účastnit se jednání představenstva. K platnosti usneseni 
kontrolní komise je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů komise. Komise je 
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Člen 
kontrolní komise může být ze své funkce odvolán členskou schůzí družstva. Je 
povinna alespoň jednou ročně písemně informovat členskou schůzi o své činnosti. Z 
každého jednání musí být pořízen zápis, který podepisuje předseda komise a jeden 
z jejích členů. Kopii zápisu předá předsedovi nebo místopředsedovi družstva nejdéle 
do 10 (deseti) dnů od svého zasedání.  
Do její působnosti patří zejména: 
a) vyjadřuje se k roční závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty 
družstva, 
b) upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo a žádá zjednání nápravy, 
c) je oprávněna vyžadovat od představenstva informace o hospodaření družstva. 
Představenstvo je povinno oznamovat kontrolní komisí všechny skutečnosti, které by 
mohly mít závažné důsledky na hospodaření družstva.  
Do představenstva a kontrolní komise mohou být zvoleni jen členové družstva starší 
18 let. Funkční období je 3 (tři) roky, opětovné zvolení pro další funkční období se 
nevylučuje. Člen představenstva a kontrolní komise může z funkce odstoupit, je však 
povinen to oznámit písemně představenstvu nebo kontrolní komisi. Jeho funkce 
končí dnem, kdy odstoupení projedná členská schůze. 
Členové představenstva vykonávají činnosti na základě dohody o provedení práce, 
za kterou jim přísluší odměna, kterou stanoví členská schůze. Nároky na náhradu 
zaviněné škody, uplatní představenstvo. Vůči členům představenstva uplatní tyto 
nároky kontrolní komise podle platných právních předpisů.  
 

XI. 
Hospoda ření družstva 

 
1. Základní kapitál 
Základní kapitál tvoří souhrn členských vkladů, které členové splatili, nebo k jejich 
zaplacení se zavázali při vstupu do družstva. Zapisovaný základní kapitál je 50.000,- 
Kč. Základní kapitál se zvyšuje nebo snižuje přijetím nových členů, skončením 
členství v družstvu. Nesmí klesnout po částku 50.000,- Kč. Eviduje se podle 
jednotlivých členů. 
2. Nedělitelný fond  
Zřizuje se nedělitelný fond, který při vzniku družstva činí 10 % zapisovaného 
základního kapitálu. Družstvo jej doplňuje, nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a 
to až do doby, než výše nedělitelného fondu dosáhne částky rovnající se polovině 
zapisovaného základního kapitálu družstva. Nedělitelný fond se nesmí použít za 
trvání družstva k rozdělení mezi jeho členy. Jeho zdroje se používají na úhradu 
ztráty družstva nebo k převodu do jiných fondů. 
3. Způsob použití zisku a úhrady ztrát  
Na určení zisku, který má být rozdělen mezi členy, se usnáší členská schůze při 
projednávání roční účetní závěrky. Podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi 
členy se určí jako poměr výše jeho splaceného vkladu ke splaceným vkladům všech 



členů. V případě členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se 
tento podíl poměrně krátí.  
Nestačí-li k úhradě ztráty družstva, vykázané roční účetní závěrkou, prostředky 
rezervního fondu, ani je nelze převést do dalšího roku, může členská schůze 
rozhodnout, že členové jsou povinni přispět k úhradě ztráty družstva. Podíl člena na  
ztrátě se určí poměrem výše splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů. 
U členů jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku se tento podíl poměrně 
zkrátí. 
4. Vypořádací podíl  
1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací 
podíl. 
2. Vypořádací podíl se určí poměrem splaceného členského vkladu dosavadního 
člena násobeného počtem ukončených roků jeho členství k souhrnu splacených 
členských vkladů všech členů násobených ukončenými roky jejich členství. 
3. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodující stav čistého obchodního kapitálu 
podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího 
podílu se nepřihlíží ke kapitálu, jež je v nedělitelném fondu a v ostatních 
zajišťovacích fondech družstva. 
 
4. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (tří) měsíců od schválení účetní 
závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Nárok na podíl na zisku vzniká jen za 
období trvání členství.  
5. Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení svých splatných 
pohledávek vůči bývalému členu. 
6. Vypořádací podíl se uhrazuje v českých korunách. 
 
5. Fond oprav 
Z fondu oprav se hradí zejména náklady na provoz družstva, na opravy a údržbu 
bytového fondu, nebytových prostor a na další potřeby. Jeho zdroje jsou tvořeny 
měsíčními platbami členů družstva, popř. jinými zdroji. Každý člen družstva se 
zavazuje platit do fondu oprav formou měsíčních splátek nájemného zálohově 
úhrady za služby spojené s bydlením, jeho běžnou údržbou a tvorbou rezerv tak, jak 
stanoví členská schůze podle potřeby. Zálohové platby budou vyúčtovány a 
případný přeplatek bude členovi vrácen, pokud nemá jiný závazek vůči družstvu. 
Chybějící částka potřebná na pokrytí havarijních oprav domu bude rozepsána 
k úhradě jednotlivým členům družstva rovným dílem, popř. úvěrem. Do fondu oprav 
mohou být převedeny finanční prostředky z jiných zdrojů družstva.  
 6. Finanční povinnosti členů družstva 
1. Každý člen družstva se zavazuje zaplatit nejpozději do 10 (deseti) dnů po konání 
ustavující schůze tyto částky: 
a) členský vklad ve výši 1.600,- Kč 
b) administrativní poplatek pro úhradu nákladů spojených se založením družstva ve 
výši 100,- Kč 
Celkem zaplatí každý zakládající člen družstva nejpozději ve lhůtě do 10 (deseti) dnů 
od konání ustavující schůze částku 1.700,- Kč. 
2. Každý člen družstva se zavazuje zaplatit svůj členský podíl podle podmínek 
stanovených v těchto stanovách. Výše splátek připadající na jednotlivé členy 
vypočtená podle velikosti obytné plochy družstevního bytu a její splatnost budou 
oznámeny členům družstva bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy. 
 



XII. 
Nájemní vztah 

 
1. Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo přenechá svému členu 
družstevní byt do nájmu. Není-li doba nájmu dohodnuta, je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou. 
2. Nájemní smlouva musí obsahovat označení družstevního bytu a rozsah užívání, 
výši nájemného a způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Dále 
popis příslušenství a stav družstevního bytu. Nájemné a zálohy za služby spojené s 
užíváním družstevního bytu se hradí měsíčně dopředu, vždy nejpozději do 15 
(patnáctého) dne kalendářního měsíce. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady 
vynaloženými na provoz a správu bytu za kalendářní rok družstvo vyúčtuje vždy 
nejpozději do 30. (třicátého) června roku následujícího. 
3. Po vzniku družstva bude výše nájemného členů družstva stanovena členskou 
schůzí, kterou představenstvo svolá po zaplacení ceny nebo její části (splátky) podle 
kupní smlouvy o koupi bytového domu. V letech následujících bude výše nájemného 
a zálohových plateb za služby schvalována členskou schůzí na základě návrhu 
představenstva podle platných cen dodavatelů a platných právních předpisů. 
4. Vznik a zánik podnájmu je člen družstva povinen sdělit písemně představenstva 
družstva ve lhůtě do 7 (sedmi) dnů od jeho vzniku, resp. zániku. Uvede jména 
podnájemníků, datum jejích narození, trvalé bydliště a dobu podnájmu. Nesplnění 
této povinnosti je považováno za hrubé porušení povinnosti člena družstva. Člen 
družstva je povinen ukončit podnájemní vztah s osobou hrubě porušující principy 
dobrých mravů a která výkonem svých práv hrubě narušuje výkon nájemních práv 
ostatních členů družstva a nájemníků. 
5. Smlouva o výměně bytu mezi dosavadním a novým členem družstva musí být 
předložena představenstvu družstva a musí obsahovat údaje o smluvních stranách, 
datum převodu členství, prohlášení o majetkovém vypořádání, prohlášení nového 
člena družstva, že se seznámil se stanovami družstva a že k nim přistupuje. 
 

XIII. 
Výměna družstevního bytu 

 
Výměna bytu je možná pouze za předpokladu, že nový člen družstva přistoupí k jeho 
stanovám a že převezme veškerá práva a povinnosti člena družstva, tj. zejména 
splácení kupní ceny domu a pozemku apod. Před uskutečněním výměny 
družstevního bytu zaplatí další závazky, jako např. dluh na povinných platbách, 
penále apod. Dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu účastníků 
výměny o převodu členských práv a povinností. Převod členských práv a a 
povinností na základě dohody o výměně bytu nastane dnem podpisu dohody o 
převodu členských práv a povinností a splněním zákonných podmínek.  
 

XIV. 
Likvidace družstva 

 
Družstvo se zrušuje: 
a) usnesením členské schůze, které se osvědčuje notářským zápisem, 
b) prohlášením konkurzu na majetek družstva nebo zamítnutím návrhu na 
prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,  
c) rozhodnutím soudu.  



Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Průběh likvidace je upraven zák. 
č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.  
 

XV. 
Převod do vlastnictví jednotlivých členů družstva 

 
Je možný po úplném splacení kupní ceny nemovitosti a vyrovnání ostatních závazků 
za prodávajícím. Převod vlastnictví bude upraven v těchto stanovách po schválení 
členskou schůzí.  
 

XVI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Bytové družstvo Čerčany - Havlíčkova je zakládáno na dobu neurčitou 
2. Vztahy neurčené těmito stanovami se řídí režimem zák. č. 513/1991 Sb., 
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 40/1964 Sb., 
občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Tyto stanovy lze měnit nebo doplňovat.  
  



Příloha č. 1  
Seznam členů Bytového družstva Čerčany - Havlíčkova a výše jednotlivých 
 členských vkladů.  
  
 
1. Janoušek Michal, Čerčany, Havlíčkova 438 1.600,- 
2. Plančík Julius, Čerčany, Havlíčkova 438  1.600,- 
3. Zezula Vladimír lng., Čerčany, Havlíčkova 438 1.600; 
4. Koksteinová Dagmar, Čerčany, Havlíčkova 438 1.600; 
5. Soukupová Eva,  Čerčany, Havlíčkova 438 1.600,- 
6. Bakos Jindřich,  Čerčany, Havlíčkova 438 1.600,- 
7. Němeček Miroslav Ing.,  Čerčany, Havlíčkova 438 1.600,- 
8. Řeřichová Lucie,  Čerčany, Havlíčkova 438 1.600, 
9. Pudil Pavel,  Čerčany, Havlíčkova 439 1.600; 
10. Turčíková Karla,  Čerčany, Havlíčkova 439 1.600; 
11. Černá Daniela,  Čerčany, Havlíčkova 439 1.600; 
12. Kouřímová Jitka,  Čerčany, Havlíčkova 439 1.600,- 
13. Měchura Ladislav,  Čerčany, Havlíčkova 439 1.600; 
14. Adámková Eva,  Čerčany, Havlíčkova 439 1.600,- 
15. Šustová Olga,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
16. Pilarová Helena,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
17. Šolta Karel,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
18. Dubecová Jitka,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600;- 
19. Horčička Stanislav,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
20. Podroužek Václav,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
21. Már Antonín, Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
22. Klauzová Kateřina,  Čerčany, Havlíčkova 440 1.600,- 
23. Már Rudolf, Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
24. Oravczová Marcela, Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
25. Svatek Miroslav, Čerčany, Havlíčkova 441 1.600;- 
26. Mareš Michal lng., Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
27. Kučerová Miluše, Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
28. Boháčková Jaroslava, Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
29. Šmerdová Miroslava, Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
30. Fedoročko Alexandr JUDr., Čerčany, Havlíčkova 441 1.600,- 
31.  Kačenová Tereza, Čerčany, Havlíčkova 442 1.600,- 
32. Keráčik Jozef, Čerčany, Havlíčkova 442 1.600,- 
33. Suchan Jiří, Čerčany, Havlíčkova 442 1.600,- 
34. Váňa Dobromil, Čerčany, Havlíčkova 442 1.600,- 
35. Wenzel Richard, Čerčany, Havlíčkova 442 1.600,- 
36. Kysela Lubomír Ing., Čerčany, Havlíčkova 442 1.600,-. 
    
 


