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STANOVY 

 
společenství vlastníků jednotek Zdiměřická 1438/10 a Zdiměřická 1439/8 

Zdiměřická 1438/10, Praha 11 

IČO : 272 16 896 

 Čl. I 
Základní ustanovení 

1) Společenství vlastníků jednotek Zdiměřická 1438/10 a 1439/8, Praha 11(dále jen 
"Společenství") je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu 
a pozemku. Při naplňování tohoto účelu je způsobilé nabývat  práva a zavazovat 
se k povinnostem. 

2) Společenství nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné 
činnosti  podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. 

3) Členství ve společenství je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy 
společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu 
na společných částech. 

4) Společenství právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s třetími 
osobami.  

Čl. II  
Název a sídlo společenství 

1) Název: Společenství vlastníků jednotek Zdiměřická 1438/10 a Zdiměřická 1439/8,      
Praha  11. 

2) Sídlo:  Zdiměřická 1438/10, Praha 11. 

3) Společenství vlastníků je právnickou osobou s účelovou existencí  založenou podle 
zákona 72/1994 Sb., a to výhradně za účelem zajišťování správy nemovité věci – 
domu a pozemku uvedeného v čl. III . odst. 1. 

Čl. III.  
Činnost společenství 

1) Předmětem činnosti společenství je správa nemovité věci, konkrétně společných částí 
domů čp. 1438 a 1439 v katastrálním území Chodov č.p. 1438 a 1439  a souvisejících 
pozemků č. parc. 2832 a 2833. 

2) Společenství může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu 
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a pozemku. 

3) Společenství je právnickou osobou odpovědnou za správu  nemovité věci, tj. domu 
a pozemku uvedeného v čl. III. odst. 1. 

4) Činnostmi správy nemovité věci z hlediska provozního a technického se rozumí 
zejména  

a) provoz, údržba, opravy, modernizace, rekonstrukce, stavební úpravy a jiné 
změny, včetně změn vedoucích ke změně v účelu užívání 
−  společných částí domu; 
−  technických zařízení domu jako společných částí; a 
−  společných částí domu vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku jednotky, 

pokud podle prohlášení nebo těchto stanov nejde o činnost příslušející 
vlastníku jednotky v rámci správy této společné části na vlastní náklady; 
přičemž společné části a vymezení společných částí vyhrazených 
k výlučnému užívání vlastníku jednotky jsou určeny prohlášením o rozdělení 
práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám; 

b) revize technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního 
zařízení, hromosvodů, rozvodů energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody 
a telekomunikačních zařízení, a jiných společných zařízení podle technického 
vybavení domu; 

c) uplatnění práva vstupu do jednotky v případě, že vlastník jednotky upravuje        
stavebně svou jednotku, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech 
předložení stavební dokumentace, pokud je podle platných právních předpisů 
vyžadována, prověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění 
společné části domu. 

5) Činnostmi správy nemovité věci z hlediska správních činností se rozumí zejména: 
a) zajišťování veškeré správní, administrativní a operativně technické činnosti, 

včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu, uchovávání 
dokumentace stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle jiných 
právních předpisů a zajišťování dalších činností, které vyplývají pro osobu 
odpovědnou za správu domu a pozemku z jiných právních předpisů; 

b) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od členů 
společenství jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku a na úhradu 
nákladů na plnění spojená s užíváním jednotek (dále jen „služby“),  jejich 
evidence, vyúčtování a vypořádání se členy společenství; 

c) vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné hospodaření 
s majetkem a příjmy společenství, s finančními prostředky placenými členy 
společenství, vedení evidence nákladů vztahujících se k nemovité věci 
a k činnosti společenství vlastníků, a provádění dalších souvisejících 
ekonomických, provozních a administrativních činností; 

d) vedení seznamu členů společenství, 
e) uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým členům společenství, 

které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají z těchto stanov a z usnesení 
shromáždění vlastníků jednotek; 

f) výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků jednotek; 
g) činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, která 

slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně sjednávání 
a uzavírání s tím souvisejících smluv; 

h) činnosti spojené s nájmem společných částí, které jsou ve spoluvlastnictví všech 
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vlastníků jednotek v domě, včetně vybírání nájemného a úhrad za služby, vedení 
jejich evidence, vymáhání, vyúčtování a vypořádání těchto plateb se členy 
společenství; 

i) pojištění domu a pozemku v rozsahu schváleném společenstvím, 
j) zřízení účtu u banky a hospodaření s finančními prostředky. 

6) Společenství vlastníků je oprávněno sjednávat smlouvy, kontrolovat jejich plnění 
a uplatňovat nároky z porušení smluvních povinností druhé smluvní strany, zejména 
smluv týkajících se: 

a) zajištění některých činností správy domu třetí osobou (správcem, dodavatelem) 
za podmínek stanovených zákonem nebo shromážděním vlastníků; 

b) zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (nejde-li o služby, jejichž 
dodávky si členové společenství zajišťují od dodavatele přímo); 

c) pojištění domu; 
d) dohod o výlučném užívání částí společných částí domu a pozemku některým 

z vlastníků; 
e) nájmu společných částí domu a pozemku; 
f) nájmu nebytových prostor, které jsou v podílovém vlastnictví vlastníků jednotek. 

7) Společenství je oprávněno sjednat smlouvu v písemné formě o zástavním právu 
k jednotce, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech domu 
a pozemku, k zajištění pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady 
spojené se správou domu, a to s písemným souhlasem vlastníka jednotky. 

8) Společenství může pověřit zajišťováním činností podle bodů 4 a 5 jinou osobu (správce). 

 

Čl. IV  

Členská práva a povinnosti vlastníků jednotek a způsob jejich uplatňování  

A. Základní ustanovení 

1) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím 
jednotky v domě, pro který je společenství vlastníků založeno. Zakládajícím vlastníkům 
vzniklo členství ke dni založení společenství vlastníků, ostatním vlastníkům ke dni 
nabytí vlastnického práva k jednotce v domě. Členství končí pozbytím vlastnických práv 
k jednotce, resp. úmrtím vlastníka. 

2) Společnými členy společenství vlastníků jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, 
kteří mají jednotku ve svém společném jmění. Vlastník jednotky může své právo 
k jednotce rozdělit na podíly. Spoluvlastníci jednotky zmocní mezi sebou jednoho 
společného zástupce, který bude vykonávat veškerá jejich práva vůči osobě odpovědné 
za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. 
Společní členové jsou povinni předložit zmocnění v písemné podobě statutárnímu orgánu 
společenství. 

3) Vlastník je povinen bez zbytečného prodlení, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy 
se dozvěděl nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem, informovat společenství vlastníků, že 
se stal vlastníkem jednotky a oznámit svoji doručovací adresu a další kontaktní údaje 
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včetně počtu osob, které s ním společně budou byt užívat, číslo bankovního účtu pro 
zasílání přeplatků z vyúčtování; obdobná povinnost platí i v případě změny kteréhokoli 
z údajů uvedených v jeho předchozím oznámení. 

4) V případě, že vlastník přenechá byt k užívání jiné osobě, je povinen bez zbytečného 
prodlení, nejpozději do jednoho měsíce ode dne kdy k této skutečnosti došlo, oznámit 
společenství vlastníků jméno, adresu a další kontaktní údaje této osoby včetně počtu 
osob, které budou byt užívat. 

5) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu domu 
povinnost vypořádat zůstatek příspěvků na opravy, údržbu a rekonstrukce společných 
částí domu (příspěvku na opravy) ke dni účinnosti převodu. Převádí-li vlastník vlastnické 
právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzení osoby odpovědné za správu domu, jaké 
dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, 
popřípadě, že žádné takové dluhy nejsou. 

6) Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého 
podílu na společných částech. 
 

B. Člen společenství vlastníků má právo: 

1) libovolně nakládat se svým vlastnictvím v mezích právního řádu a jiné osoby z toho 
vyloučit, 

2) svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt, jakož i užívat 
společné části domu a to takovým způsobem, aby tím jinému vlastníku jednotky neztížil  
výkon stejných práv. Toto právo neplatí pro zásahy do nosných konstrukcí domu, které 
jsou společnými částmi a stavební zásah do nich je považován za změnu stavby 
a podléhá minimálně povinnosti oznámení místnímu stavebnímu úřadu. Toto právo 
rovněž neplatí pro zásahy do dalších společných částí domu, zejména topných soustav, 
ventilačních a kanalizačních svodů a dalších vyjmenovaných v prohlášení vlastníka. 
Zásahy podléhají písemnému souhlasu výboru společenství, který může rozhodnout, 
že usnesení v této věci předá k rozhodnutí shromáždění, 

3) účastnit se veškeré činnosti společenství způsobem a za podmínek určených těmito 
stanovami a obecně závaznými právními předpisy, 

4) účastnit se zasedání shromáždění vlastníků a svým hlasováním se podílet na jeho 
rozhodování,  

5) volit a být volen do volených orgánů společenství vlastníků, 

6) předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti 
společenství vlastníků a k odstranění nedostatků v jejich činnosti, 

7) obdržet včas vyúčtování záloh na plnění spojená nebo související s užíváním bytu 
(služby) a dalších vyúčtovávaných poplatků, jakož i na vrácení případných přeplatků, 

8) seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek 
spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech 
správy, do účetních knih a dokladů;  pravidla pro způsob nahlížení může společenství 



5 

 

určit směrnicí, 

9) žádat příslušný orgán společenství vlastníků o sdělení jména a adresy kteréhokoliv 
vlastníka jednotky nebo nájemce v domě, 

10) žádat od společenství vlastníků náhradu škody způsobené společenstvím vlastníků při 
provádění údržby, opravách, úpravách, přestavbě či jiné změně, o nichž bylo řádně 
rozhodnuto, uvnitř jeho bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání 
vlastníka bytu. Vlastník nemá nárok na náhradu v případech, kdy provedl ve své 
jednotce stavební úpravy, kterými se oproti kolaudovanému stavu možnost přístupu 
ke společným částem, vyžadujícím opravu nebo rekonstrukci  zhoršila natolik, že bylo 
nutno část těchto nově vybudovaných úprav odstranit; to platí i v případech předepsané 
montáže, opravy nebo výměny zařízení, sloužících k rozúčtování nákladů. 

C. Člen společenství vlastníků je povinen: 

1) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu s 
platnými a účinnými právními předpisy a  těmito stanovami, 

2) řídit se pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí (domovní řád), pokud 
byla tato pravidla shromážděním schválena a měl možnost se s nimi seznámit. Zajistit 
jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu nebo bytu, resp. jim 
přenechal byt či jeho část do užívání, 

3) platit včas zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), příspěvky 
určené na odměňování členů výboru společenství, na vedení účetnictví a podobné 
náklady vlastní správní činnosti včetně příspěvku na opravy, údržbu a investice 
do společných částí domu ve výši stanovené souhrnným předpisem vystaveným 
správcem. Splatnost souhrnné částky v předpisu uvedené je do 15. dne běžného 
kalendářního měsíce,  

4) uhradit včas nedoplatek z jejich vyúčtování, nejpozději do 4 měsíců ode dne doručení 
vyúčtování, 

5) pokud upravuje stavebně svůj byt, umožnit na výzvu osoby odpovědné za správu domu, 
přístup do bytu pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění 
společné části nebo se nemohou jinak dotknout práv ostatních vlastníků. 

6) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně společných 
částí domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li tyto práce nebo jejich 
část prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k jeho užívání, 
umožnit do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou 
za správu domu. V případě, že provádí změnu stavby předat před zahájením prací osobě 
odpovědné za správu domu schválenou projektovou dokumentaci, 

7) na základě předchozí výzvy umožnit umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro 
měření spotřeby, vody, tepla a jiných energií v bytě, odečet naměřených hodnot z těchto 
zařízení a zdržet se všeho, co by mohlo ovlivnit správnost funkce těchto zařízení nebo 
bránilo jejich umístění, údržbě a výměně. Výbor společenství je oprávněn ke kontrole 
těchto zařízení kdykoli bez předchozí výzvy za přítomnosti osoby oprávněné 
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k pobývání v jednotce, 

8) na základě předchozí výzvy umožnit předepsané revize vybraných zařízení ve své 
jednotce. V případě revize rozvodu plynu umožnit kontrolu rozvodu až ke konečným 
spotřebičům, 

9) i bez předchozí výzvy umožnit vstup do bytu, pokud je odstraňována havárie nebo 
pokud jsou zjišťovány její příčiny, 

10) zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství vlastníků, 

11) odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo 
na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají; to pro 
něj platí i v případě, kdy svoji jednotku poskytl k užívání, 

12) udržovat svůj byt a společné části, které má vyhrazeny k výlučnému užívání tak, jak 
to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, zdržet se ohrožení, změny nebo 
poškození společných částí nebo ztížení výkonu oprávnění svobodně spravovat, výlučně 
užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt a užívat společné části jiným členům 
společenství. 

13) udržovat po celou dobu topného období v bytě nebo nebytovém prostoru minimální 
teplotu na předepsané výši nutné pro udržení tepelné stability objektu, 

14)  podílet se na úhradě ztráty společenství ve výši odpovídající výši podílu vlastníka.  

15) pro případ havarijních situací či jiných nezbytně nutných důvodů pro vstup do bytu při 
nepřítomnosti vlastníka sdělí vlastník výboru společenství a správci telefonní číslo 
a doručovací adresu osoby, která umožní bez zbytečného prodlení vstup do bytu. Tyto 
informace je člen společenství povinen udržovat v aktuálním stavu. V případě, že 
nebude umožněn přístup do bytu ve výjimečných situacích (havárie, ohrožení života 
a zdraví, požáru, bezprostředně hrozící škoda na majetku atd.) musí vlastník respektovat 
právo výboru Společenství na zpřístupnění bytu za policejní asistence i bez souhlasu 
vlastníka. O tomto zásahu pořídí výbor Společenství písemný protokol a vhodným 
způsobem vlastníka vyrozumí. 

D. Bližší upřesnění 

Pro bližší upřesnění práv a povinností vlastníků mohou být vydány další směrnice nebo řády, 
neměnící Stanovy, které se okamžikem schválení Shromážděním stávají závazné. 

 Čl. V. 

Orgány společenství vlastníků a jejich působnost  

1) Orgány společenství vlastníků jsou:  
−  shromáždění – nejvyšší orgán, 
−  výbor – statutární orgán. 
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Čl. VI.  

Shromáždění 

A. Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství vlastníků. 

1) Shromáždění tvoří všichni členové společenství. Při rozhodování společenství má člen 
počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Pokud je jednotka 
v podílovém vlastnictví vlastníků jednotek, k ní příslušejícímu hlasu se nepřihlíží. 

2) Vlastník jednotky se účastní zasedání shromáždění osobně, nebo prostřednictvím jím 
určeného jediného zmocněnce na základě jednorázové písemné plné moci, či plné moci 
na dobu neurčitou. V případě plné moci na dobu neurčitou je její zrušení považováno 
dnem doručení zrušení plné moci výboru V případě zmocnění třetí osoby, má-li jednotka 
více spoluvlastníků nebo je ve společném jmění  manželů, musí být plná moc podepsána 
všemi spoluvlastníky, resp. oběma manželi. Pokud zmocněncem není některý člen 
společenství, může se prokázat pouze jedinou plnou mocí, další plné moci nemohou být 
uplatněny. Podpis(y) zmocnitele(ů) nemusejí být úředně ověřen(y). Účast dalších 
spoluvlastníků, resp. druhého z manželů není vyloučena, nemají však právo hlasovat. 

3) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu 
všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas prosté většiny hlasů přítomných 
vlastníků, ledaže tyto stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů. Při hlasování 
(s výjimkou případů uvedených v bodech 5 a 6 je rozhodující velikost spoluvlastnických 
podílů členů společenství na společných částech domu. Při rovnosti hlasů se po dalším 
objasnění řešeného problému hlasuje znovu. Je-li výsledkem tohoto hlasování opět 
rovnost hlasů, nelze již o dané věci znovu na stejném zasedání hlasovat. 

4) Souhlasu v podobě tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků se vyžaduje k přijetí 
usnesení o: 
−  způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky odlišném od zákonného 

ustanovení,  
−  změně stanov, 

−  změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo 
k jednotkám, 

−  o žádosti vlastníka o povolení zásahů, kterými se snadno rozlišitelně mění vnější 
vzhled domu nebo jeho vnitřních společných částí, zejména k změně konstrukčního 
provedení nebo barevných odstínů oken a dalších, 

−  přijetí usnesení, jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy 
společných částí domu, jimiž se zvyšuje hodnota společných částí domu, 

−  vrácení nevyčerpaného zůstatku dlouhodobé zálohy na údržbu, opravy a investice 
(příspěvek na opravy) všem vlastníkům, 

−  uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník 
jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, pokud 
společenství vlastníků zřizuje zástavní právo k zajištění pohledávky společenství 
vlastníků z úvěru v rámci působnosti správy domu a pozemku. 

5) Souhlas nadpoloviční většiny ze všech vlastníků se vyžaduje: 
−  ke zvolení člena výboru nebo předsedy, 
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−  k přijetí usnesení o tom, zda se má společenství stát členem právnické osoby 
sdružující společenství vlastníků nebo jinak působící v oblasti bydlení. 

6) Souhlas všech vlastníků je zapotřebí: 
−  k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, 
−  k přijetí usnesení o změně stavby, 
−  pokud se usnesením mění všem vlastníkům jednotek velikost podílů 

na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na opravy, údržbu 
a investice do společných částí domu a pozemku (fondu oprav) jinak než podle 
podílů na společných částech. 

 

B. Do působnosti shromáždění náleží: 

a) změna stanov včetně směrnic, ke kterým se stanovy odvolávají, 

b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, 

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn, 

d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření 
společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu 
pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků, 

e) schválení sjednávaných služeb a výše záloh na  jejich úhradu, jako i způsobu 
rozúčtování nákladů na služby na jednotky, 

f) rozhodování o: 
−  změně účelu užívání domu nebo bytu, 
−  změně podlahové plochy bytu, 
−  úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek, 
−  změně podílu na společných částech, 
−  určení společné části sloužící k výlučnému užívání některého z vlastníků nebo 

jeho změně, 
−  opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku 

schválenou shromážděním vlastníků nebo zákonným ustanovením. 
g) udělování předchozího souhlasu k: 

−  nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, 
−  uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše 

a podmínek úvěru, 
−  uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník 

jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, pokud 
společenství vlastníků zřizuje zástavní právo k zajištění pohledávky společenství 
vlastníků z úvěru v rámci působnosti správy domu a pozemku, 

h) souhlas s určením osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku 
včetně ceny, jakož i rozhodnutí o změně některého z těchto parametrů, 

i) rozhodování o použití zisku z hospodaření společenství vlastníků,   

j) schvalování plánu modernizací nebo rekonstrukcí společných částí, 

k) rozhodování o dalších záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 
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C. Shromáždění svolává k jeho zasedání statutární orgán nejméně jedenkrát do roka. 

1) Pozvánka na shromáždění musí být ve lhůtě nejméně patnáct (15) dnů přede dnem 
konání zveřejněna na vývěsce v domě a zaslána vlastníkům, kteří přenechali byt jiné 
osobě, a to na členem naposled sdělenou doručovací adresu, nebo e-mailovou adresu. 

2) Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program zasedání. Místo a čas musí být zvoleny 
tak, aby co nejméně omezovaly možnosti vlastníků jednotek se zasedání účastnit. 
Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel 
každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit. 

3) Statutární orgán svolá shromáždění také z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než 
čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich. Neučiní-li tak, svolají tito vlastníci 
shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami. 

 

D. Průběh a usnesení shromáždění 

1) Zasedání shromáždění zahajuje a řídí pověřený člen statutárního orgánu nebo svolavatel. 

2) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen 
se souhlasem třech čtvrtin přítomných členů společenství. Pokud je shromáždění svoláno 
z podnětu vlastníků, může být pořad jeho zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu 
změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

3) Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis (nejpozději do 10 dnů od konání 
shromáždění), za jehož vyhotovení odpovídá svolavatel. Zápis musí obsahovat údaje 
prokazující schopnost shromáždění k jednání a usnášení, údaje o průběhu jednání, plné 
znění přijatých usnesení a výsledky voleb, námitky či nesouhlas účastníků, pokud bylo 
požádáno o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří pozvánka a písemné podklady, 
které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Se zápisem musí být 
seznámeni v písemné formě všichni členové společenství formou zveřejnění na nástěnce 
v domě. 

4) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel, resp. další člen výboru nebo shromážděním 
určený ověřovatel zápisu. Zápisy včetně písemných podkladů ze zasedání shromáždění 
musí být uschovány deset let u statutárního orgánu. 

 E. Rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) 

1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se v některém z bodů programu, může 
osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout přímo na místě, resp. v písemné 
formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek 
rozhodli o některých záležitostech uvedených v programu jednání shromáždění mimo 
zasedání. V důležitých záležitostech, které nesnesou odkladu, může statutární orgán 
vypsat písemné hlasování i na základě vlastního rozhodnutí. 

2) Statutární orgán doručí návrh rozhodnutí členům společenství. Návrh musí obsahovat 
návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, 
a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta k vyjádření vlastníka 
jednotky nesmí být kratší než 15 dnů od doručení návrhu členu společenství. K platnosti 
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hlasování se vyžaduje písemné vyjádření vlastníka jednotky ve formě 
„souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se vyjádření“ s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo 
učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu usnesení. Hlas 
doručený e-mailem ve lhůtě k vyjádření je platný, ale musí být dodatečně bez 
zbytečného prodlení potvrzen vlastnoručním nebo elektronickým podpisem vlastníka 
jednotky nebo jeho zmocněncem dle čl. VI odst.2. Nevyjádří-li se vlastník ve stanovené 
lhůtě, platí, že nesouhlasí. Většina hlasů potřebných k přijetí se počítá z celkového počtu 
hlasů všech vlastníků. Vlastníkům, kteří v bytě nebydlí, nebo přenechali byt jiné osobě 
zašle statutární orgán návrh rozhodnutí na sdělenou adresu, popř. emailovou adresu. 

3) Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě vývěskou v domě  
výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého 
usnesení. Vlastníkům, kteří přenechali byt jiné osobě zašle oznámení na členem naposled 
sdělenou doručovací adresu, nebo e-mailovou adresu. Neučiní-li tak bez zbytečného 
odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků ten, kdo usnesení 
navrhl. 

4) Usnesení, rozhodnuté formou hlasování mimo shromáždění je přijato, pokud s ním 
souhlasila většina hlasů všech vlastníků jednotek, nepožadují-li stanovy nebo zákon 
vyšší počet hlasů. 

F. Soudní ochrana 

1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky, který byl přehlasován 
na jednání shromáždění společenství vlastníků, navrhnout soudu, aby o této záležitosti 
rozhodl. Zároveň může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného 
rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky 
o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká. 

2) Je-li pro to důležitý důvod, může vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl 
o záležitosti, která byla shromáždění předložena řádně k rozhodnutí a o které nebylo 
rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se. Může též navrhnout soudu, aby 
rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu  společenství  pro  jeho  rozpor  se zákonem 
nebo se stanovami za podmínek § 258 občanského zákoníku. 

 

3) Na usnesení shromáždění, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že 
jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se  hledí jako by nebylo přijato. 
To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které shromáždění nemá 
působnost rozhodnout. 

 Čl. VII  

Výbor 

A. Výbor  je voleným statutárním a výkonným orgánem společenství vlastníků. 
 

1) Výbor je kolektivním orgánem. Výbor má 3 členy, předsedu a další dva členy. Každý člen 
má jeden hlas. Výbor je volen a odvoláván shromážděním. Doba, na kterou je výbor 
volen je 5 let. Předsedou nebo členem výboru může být fyzická i právnická osoba; 
ta musí určit konkrétní fyzickou osobu, která ji při výkonu funkce zastupuje. Členem 
voleného orgánu společenství nemohou být osoby příbuzné v řadě přímé, sourozenci 
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nebo manželé.  

2) Členem výboru může být pouze osoba plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona 
o živnostenském podnikání. 

3) Člen výboru může svoji funkci vykonávat jen osobně. 

4) Člen výboru může být volen opětovně. 

5) Každý, kdo přijme funkci člena výboru, se zavazuje vykonávat ji s nezbytnou loajalitou, 
s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

6) Členům výboru může být poskytnuta odměna za výkon funkce; její výši schvaluje 
shromáždění. 

7) Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení 
musí písemně oznámit výboru. Jeho funkce končí dnem, kdy výbor odstoupení na své 
schůzi projednal a akceptoval, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne doručení 
oznámení o odstoupení. 

8) Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradního člena 
do nejbližšího zasedání shromáždění příslušného k volbě. 

  

B. Zasedání a rozhodování výboru 

1) Zasedání výboru svolává a řídí jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti další člen 
výboru. 

2) Svolavatel zašle pozvánku s programem jednání ostatním členům výboru e-mailem 
nebo, pokud s tím souhlasí všichni členové výboru, svolá zasedání výboru jinými 
prostředky. 

3) Výbor zasedá dle potřeby. 

4) K přijetí rozhodnutí na zasedání výboru je zapotřebí většiny hlasů přítomných členů 
výboru (případ, kdy jsou přítomni všichni 3 členové výboru).  

5) Výbor je schopný přijímat i usnesení, jsou-li přítomni pouze dva jeho členové. K přijetí 
usnesení se vyžaduje souhlas obou členů výboru. V případě nerovnosti hlasů, rozhoduje 
hlas předsedy výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden 
jeho nesouhlas s přijatým usnesením, příp. důvody tohoto nesouhlasu.  

6) Výbor vede písemnou evidenci o důležitých záležitostech, které byly na jeho zasedání 
projednávány. V případě, že výbor přijal usnesení ve své kompetenci, je svolavatel 
zasedání výboru povinen zajistit vyhotovení zápisu ze zasedání výboru nejpozději 
do sedmi dnů. Zápis ze zasedání výboru musí být zveřejněn (na nástěnce v domě) 
nejpozději 7 dní od zasedání výboru. 

7) Na usnesení výboru, které se příčí dobrým mravům se  hledí, jako by nebylo přijato. 
To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, která spadá do kompetence 
shromáždění. 
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8) Výbor je oprávněn rozhodnout o opravách a stavebních úpravách společných částí, 
nepřevyšují-li náklady částku schválenou shromážděním, o odstranění závad zjištěných 
revizí a o pracích nutných k odstranění havarijního stavu nebo stavu, který ohrožuje 
bezpečnost nebo majetek členů společenství.  

C. Působnost výboru  

1) Do působnosti výboru náleží zejména: 

a) zajišťování veškerých záležitostí společenství vlastníků ve věcech správy domu 
a pozemku, které ze zákona nebo dle těchto stanov nepatří do působnosti 
shromáždění nebo si je shromáždění ke svému rozhodování nevyhradí, tj. zejména 
zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek, pokud nejde o služby, 
jejichž dodávky si členové společenství zajišťují u dodavatelů sami, 

b) plnění usnesení shromáždění, kterému výbor odpovídá za svou činnost, 

c) vedení účetnictví a sestavování účetních závěrek.  

d) příprava podkladů pro zasedání shromáždění, svolávání zasedání shromáždění, 
předkládání zprávy o hospodaření společenství vlastníků, zprávy o správě domu 
a pozemku a o dalších činnostech společenství vlastníků, které obsahují zejména 
základní údaje o provedených a plánovaných opravách, údržbě a povinných revizích 
včetně údajů o použití a stavu příspěvků na údržbu, opravy a investic, 

e) sestavení rozpočtu, plánu oprav, plánu revizí a kontrolních prohlídek,  

f) řádné vedení a archivace veškerých písemností společenství vlastníků včetně 
evidence údajů povinně sdělovaných vlastníky jednotek, 

g) kontrola placení záloh na úhradu za služby a dalších příspěvků dle usnesení 
shromáždění, včetně vypořádání nedoplatků nebo přeplatků, vymáhání nedoplatků, 
včetně inicializace žalob za dlužníky, 

h) zajišťování plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a jiných 
závazků a povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek 
společenství vlastníků, 

i) plnění povinností podle zákona o zvláštních řízeních soudních ve vztahu 
k rejstříkovému soudu, 

j) sdělování jmen a adres bydliště kteréhokoliv vlastníka jednotky či nájemce v domě 
jinému vlastníkovi jednotky, a to na jeho písemnou žádost. 

2) Výbor může svou působnost nebo její část přenést příkazní smlouvou na správce 
schváleného shromážděním. 
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D. Způsob jednání výboru za společenství vlastníků 

1) Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. 
Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího 
člena výboru. 

2) Výbor může udělit písemnou plnou moc jiné osobě ke konkrétnímu právnímu jednání, 
ve které uvede rozsah oprávnění zmocněnce. Podpis zmocnitele musí být na plné moci 
úředně ověřen. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, musí být plná moc 
udělena v této formě. 

3) Za společenství vlastníků se kterýkoliv člen výboru podepisuje tak, že k názvu 
společenství vlastníků připojí svůj podpis a údaj o své funkci (předseda výboru 
společenství vlastníků /člen výboru společenství vlastníků). 

Čl. VIII.  

Pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí 

1) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je výlučně společenství vlastníků. 
Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu 
spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek 
a zachování nebo zlepšení společných částí, jakož i činnosti spojené s přípravou 
a prováděním změn společných částí domu modernizací, rekonstrukcí, nástavbou, 
přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním 
nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům 
domu. Správa se vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k užívání jen 
některému spoluvlastníku. 

2) Správu domu a pozemku zajišťuje společenství vlastníků vlastními silami 
a rozhodnutími. K zajišťování některých z těchto činností je oprávněno uzavřít smlouvu 
s třetí osobou při dodržení podmínek stanovených pro tento postup obecně závaznými 
právními předpisy, těmito stanovami a usneseními shromáždění. 

3) Společné části domu společné všem vlastníkům jednotek, mohou užívat všichni vlastníci 
jednotek včetně osob, které s vlastníkem společně jednotku užívají, a to způsobem, aby 
tím jinému vlastníku jednotky neztížili výkon stejných práv, nerušili klid v domě, a aby 
neohrozili, nezměnili  nebo nepoškodili společné části. V případě, kdy vlastník jednotku 
poskytl k užívání, může smlouvou právo těchto osob k užívání některých společných 
částí omezit; o této skutečnosti informuje společenství vlastníků. 

4) Společenství vlastníků má právo žádat od osob, které způsobily škodu na společných 
částech, úhradu vzniklé škody nebo nákladů spojených s opravou či uvedením 
do původního stavu. Ručitelem za náhradu či nápravu škod je vlastník jednotky, pokud ji 
způsobily osoby, které s ním jednotku společně užívají, osoby kterým umožnil vstup 
do společných částí domu v souvislosti s jakoukoli činností, kterou si s nimi sjednal 
a rovněž osoby, kterým poskytnul jednotku k užívání včetně osob, které s nimi společně 
jednotku užívají včetně třetích osob, kterým tyto osoby umožnily vstup do společných 
částí domu v souvislosti s jakoukoli činností, kterou si s nimi sjednaly. 

5) Společné části domu a pozemku, sloužící k výlučnému užívání pouze některých 
vlastníků (např. balkony přiléhající k  bytu, sklepy nebo sklepní kóje apod.), jakož i ty, 
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které k výlučnému užívání společenství některým vlastníkům vyhradilo, jsou oprávněni 
užívat pouze tito vlastníci, kteří jsou současně povinni umožnit jejich opravy a údržbu. 

6) Příspěvky vlastníků jednotek na údržbu, opravy a investice společných částí domu 
a pozemku (vedené formou dlouhodobé zálohy – fondu oprav) se určují dle velikosti 
podílu na společných částech. Je-li některá ze společných částí přístupná jen některému 
vlastníku jednotky, jedná se o výlučné užívání; výše příspěvku se stanoví se zřetelem 
k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky 
spravovat tuto část na vlastní náklad. Pokud společenství rozhodne o tom, že umožní 
některým z vlastníků výlučné užívání některé ze společných částí nebo její části, může je 
smluvně zavázat k dalšímu příspěvku.  

7) Příjmy z pronájmu nebytových prostor budou převedeny do příspěvků vlastníků 
jednotek na opravy, údržbu a investice (tzv. fond oprav). 

8) Podrobněji může společenství, pravidla pro užívání společných částí, upřesnit ve zvláštní 
směrnici (domovním řádu). 

  

Čl. IX. 

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství vlastníků, pro příspěvky na správu domu 
a zálohy na úhradu cen služeb a způsob jej ich rozdělení  mezi  jednotlivé vlastníky, jakož 
i způsob jejich rozúčtování 
 
A. Pravidla pro tvorbu rozpočtu hospodaření s dlouhodobou zálohou na údržbu, opravy 
a technické zhodnocení společných částí domu (fondem oprav) 

1) Společenství sestavuje a schvaluje rozpočet s výhledem na nejméně tři následující účetní 
období. Rozpočet se aktualizuje vždy po účetní závěrce za předchozího rok. 

2) Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je: vyrovnanost rozpočtu z hlediska 
vkládaných a čerpaných finančních prostředků a udržení dostatečně velké rezervy 
finančních prostředků na krytí mimořádných předpokladatelných nákladů. 

3) V rozpočtu by měly být stanoveny zejména: 

−  výchozí zůstatek k počátku prvního dne roku, 
−  předepsaná roční tvorba z pravidelných i mimořádných příspěvků členů společenství, 
−   náklady na předepsanou pravidelnou údržbu, opravy, revize a prohlídky společných 
částí, 

−  náklady na obměny měřících zařízení, 
−  předpoklad čerpání na jmenovitě uvedené opravy, modernizace a rekonstrukce 

společných částí domu, 
−  splátky poskytnutých úvěrů a půjček na opravy a technické zhodnocení včetně 

sjednaných úroků.  
4) Příspěvek na opravy, údržbu a investice (tzv. fond oprav) má charakter dlouhodobé 

zálohy, ročně se nevyúčtovává; v rámci ročního vyúčtování výbor pouze vykáže jeho 
roční tvorbu z příspěvků a položkový výkaz čerpání. Nevyčerpané zůstatky se nevracejí 
a přecházejí do dalšího účetního období. V případě nedostatku finančních prostředků pro 
potřeby plánovaných nákladů může shromáždění vlastníků rozhodnout o mimořádném 
příspěvku. Na základě rozhodnutí společenství mohou být nevyčerpané zůstatky nebo 
jejich část vráceny všem vlastníkům ve stejném poměru, v jakém byly předepisovány, 
přičemž se započtou i případné pohledávky a závazky za členem zejména z titulu 
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neplacení měsíčních záloh a poplatků v předepsané výši nebo nestandardního čerpání. 

5) Společenství může na krytí potřebných oprav a technického zhodnocení společných částí 
domu uzavřít smlouvu o úvěru. Výši a podmínky úvěru schvaluje shromáždění. 

 

B. Pravidla pro hospodaření s příspěvky na správu domu a pozemku 
1) Příspěvky jsou zúčtovatelnou krátkodobou zálohou. 

2) Zálohové příspěvky jsou zejména určeny pro pokrytí nákladů: 

−  určených k odměňování osoby zajišťující správu,  
−  vedení bankovních účtů,  
−  rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení 

odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících 
k rozúčtování nákladů na teplo,  

−  na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, 
−  kanceláře společenství, 
−  spojených s poskytováním právních služeb týkajících se správy apod. 
−  na odměňování správce, vykonávajícího smluvně některé činnosti související 

se správou; 
−  na pojištění společných částí; 
−  souvisejících se správou, zejména na drobné běžné i havarijní opravy, pořízení 

zámkových vložek a souvisejících klíčů, žárovek pro osvětlení společných částí 
domu, 

−  dohod o provedení práce apod. 

3) Výši záloh na pokrytí jednotlivých položek předpokládaných nákladů stanovuje 
statutární orgán na základě nákladů minulých období s přihlédnutím k společenstvím 
schválenému způsobu jejich rozúčtování  a  ke známým nebo očekávaným změnám cen. 

4) Pokud shromáždění vlastníků nerozhodne jinak, provede se rozúčtování skutečných 
nákladů mezi jednotlivé vlastníky po skončení zúčtovacího období podle následujících 
kriterií: 
−  příspěvky určené k odměňování osoby zajišťující správu domu a pozemku, vedení 

účetnictví a podobné náklady vlastní správní činnosti se rozúčtují mezi všechny 
vlastníky jednotek v domě stejným dílem. Stejným způsobem se rozúčtují 
i příspěvky na externí dodávky výkonů osoby, která má zajišťovat některé činnosti 
správy domu a pozemku; 

−  náklady na pojištění společných částí domu budou rozúčtovány dle výše 
spoluvlastnických podílů; 

−  ostatní náklady společenství se rozúčtují podle rozhodnutí shromáždění. 
Shromáždění může rozhodnout, že krytí těchto nákladů bude čerpáno z dlouhodobé 
zálohy na údržbu, opravy 

−  etc. (z fondu oprav) 
 
C. Pravidla pro hospodaření s dodávkami, které jsou vlastníkům poskytovány 
prostřednictvím společenství (službami) 

1) Službami se rozumí: 
−  společné dodávky studené vody – vodné a stočné; 
−  elektrická energie pro provoz a osvětlení společných prostor; 
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−  úklid společných prostor; 
−  provoz výtahů; 
−  odvoz komunálního odpadu; 
−  dodávky tepla k vytápění; 
−  dodávky teplé užitkové vody. 

2) Výši záloh na pokrytí jednotlivých položek předpokládaných nákladů stanovuje 
statutární orgán na základě nákladů minulých období s přihlédnutím k společenstvím 
schválenému způsobu jejich rozúčtování  a k známým nebo očekávaných změnám cen. 

3) Pokud shromáždění vlastníků nerozhodne jinak, platí pro rozúčtování nákladů 
společenství mezi jednotlivé vlastníky následující kritéria: 

a) Vodné a stočné - náklady na vodné a stočné budou rozúčtovány poměrově dle 
náměrů jednotlivých bytových vodoměrů. V případě vzniku rozdílu mezi 
fakturací od dodavatele média a součtem náměrů jednotlivých bytových měřidel, 
vyššího než 15%, přijme společenství opatření k zjištění a odstranění důvodu 
tohoto rozdílu, 

b) Elektrická energie pro provoz a osvětlení společných prostor - náklady 
vynaložené na elektrickou energii užitou ve společných prostorách budou 
rozúčtovány dle počtu osob rozhodných pro vyúčtování, 

c) Úklid společných prostor - náklady vynaložené na úklid společných prostor 
budou rozúčtovány dle počtu osob rozhodných pro vyúčtování, 

d) Provoz výtahu - náklady, vynaložené na provoz, revize a kontrolní prohlídky 
výtahu budou rozúčtovány dle počtu osob rozhodných pro vyúčtování,  

e) Odvoz komunálního odpadu - náklady spojené s odvozem komunálního odpadu a 
další související náklady budou rozúčtovány dle počtu osob rozhodných pro 
vyúčtování, 

f) Dodávky tepla - k vytápění a k ohřevu centralizovaně poskytované teplé vody - 
náklady se rozúčtují podle právních předpisů, kterými se stanoví pravidla pro 
rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování 
teplé vody mezi konečné spotřebitele, poměr mezi základní a spotřební složkou 
stanoví shromáždění. 

 
4) Vyúčtování předepsaných záloh na jednotlivá plnění, poskytovaná s užíváním 

a vlastnictvím jednotky a příspěvků na správu domu a pozemku se zpracovává vždy 
po skončení celého účetního období, kterým je kalendářní rok; to platí i v případech, kdy 
v průběhu roku dojde k změně vlastnictví k jednotce. 

5) Počet osob rozhodných pro vyúčtování se stanovuje jako součet počtů osob, které spolu 
s vlastníkem užívaly byt, popř. kterým přenechal vlastník byt, či jeho část do užívání. 
Nejnižší možný počet osob rozhodných pro vyúčtování je pro kterýkoli měsíc stanoven 
na jednoho (1). Do počtu osob bez výjimky patří veškeré osoby užívající předmětnou 
jednotku. Za osobu rozhodnou pro vyúčtování lze dále v případech hodných zřetele 
považovat všechny další osoby, u kterých lze mít za to, že žily v jednotce po dobu delší 
než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období. 

6) U vlastníků, kteří nesplnili  včas oznamovací povinnost při změně počtu bydlících osob, 
budou služby na tomto údaji závislé, zúčtovány za celé zúčtovací období s nejvyšším 
počtem osob evidovaných či zjištěných bez ohledu na to, kdy k údajné změně došlo. 

7) Pokud dojde v průběhu zúčtovacího období ke změně vlastníka jednotky, převezme nový 
vlastník veškerá práva a povinnosti dosavadního vlastníka, a to včetně vyúčtování 
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služeb. Případné přeplatky či nedoplatky si dosavadní a nový vlastník vypořádají mezi 
sebou dohodou.  

 

D. Placení stanovených příspěvků a záloh, sankce za pozdní platby 

1) Vlastník platí měsíčně úhrady součtu částek, stanovených podle kapitol A. – C. na 
základě předpisu plateb, který mu byl prokazatelně doručen nejpozději k poslednímu dni 
měsíce předcházejícího dni účinnosti předpisu. Uvedená celková částka je splatná v plné 
výši uvedené na předpisu a nelze ji jakkoli rozdělovat do více plateb. Člen však není 
povinen respektovat zpětnou účinnost, pokud mu byl předpis předložen tak, že datum 
účinnosti předchází datum doručení předpisu. 

2) Splatnost částky, stanovené předpisem podle odst. 1 je do 15. dne měsíce, pro který je 
částka stanovena. 

3) Statutární orgán má právo měnit předpis plateb zejména z důvodů změny cen dodávek 
a služeb, na základě vzniku vyšších diferencí mezi přeplatky a nedoplatky zjištěnými při 
vyúčtování, příp. z jiných důvodů. S výjimkou mimořádných situací lze předpis plateb 
měnit maximálně jedenkrát ročně. 

4) Člen společenství se stává dlužníkem, pokud nejpozději do 30. dne po splatnosti 
předepsané platby neuhradí souhrnnou platbu předepsaných záloh a poplatků 
v předepsané výši dle odst. 1 nebo do konce srpna neuhradí v plné výši nedoplatek 
z vyúčtování dle kap. E, odst.1. 

5) Za pozdní platbu částky, stanovené předpisem, je dlužník povinen uhradit navíc úrok 
z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti 
do zaplacení. Dlužník může z vážných důvodů požádat výbor o prominutí těchto 
sankčních plateb. 

E.  Vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku a záloh na služby, reklamace 

1) Vyúčtování příspěvků na správu domu a pozemku i záloh na služby provádí výbor 
společenství vlastníků nejpozději do čtyř (4) kalendářních měsíců po uplynutí 
kalendářního roku, za který je vyúčtování prováděno.   

−  součástí vyúčtování jsou i zápočty veškerých nedoplatků předepsaných plateb 
za celé účetní období,  

−  náklady, spojené s jejich upomínáním, jakož i sankce s pozdním placením 
související. 

2) Prokazatelné předání vyúčtování podle odst. 1 musí výbor společenství zajistit 
do posledního dne 4. kalendářního měsíce následujícího roku. Distribuce vyúčtování 
bude prováděna některým z následujících způsobů: 

a) komisionálním vložením do poštovních schránek těm vlastníkům, kteří uvedli 
jako doručovací adresu dům ve kterém se jednotka nachází, a pokud je schránka 
zřetelně označena jménem vlastníka. O vložení musí být proveden zápis, který 
bude obsahovat zejména jména osob, do jejichž schránek bylo vyúčtování 
vloženo, datum vložení, jména členů komise a jejich podpisy, 

b) doporučeným dopisem prostřednictvím držitele poštovní licence na doručovací 
adresu evidovanou v seznamu vlastníků výborem společenství vlastníků. V tomto 
případě se má za to, že zásilka byla doručena patnáctého dne ode dne podání. 
Účelně vynaložené náklady může společenství na vlastníkovi požadovat k 
uhrazení. 
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3) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování uplatní vlastník jednotky u výboru 
společenství, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Jinak se k námitce 
nepřihlíží. Výbor společenství je povinen reagovat na námitku do 30 dnů ode dne, kdy 
stížnost prokazatelně obdržel. V případě oprávněné námitky zajistí výbor opravu 
vyúčtování pouze pro vlastníka, který námitku uplatnil. Změnou vyúčtování vzniklé 
kladné a záporné rozdíly v nákladech společenství se přičtou nebo odečtou od nákladů 
příslušné položky vyúčtování následujícího roku po vyúčtování. Pokud vlastník,  nebo 
vlastníci nezvratně prokáže/prokáží, že došlo k chybám ve způsobu a obsahu vyúčtování 
jako celku, je výbor společenství povinen zajistit provedení nápravy a zajistit vyrovnání 
s vlastníky.  

4) V případě, že má vlastník jednotky pochybnosti o správnosti měření jeho poměrových 
vodoměrů, či indikátorů dodaného tepla, požádá, v součinnosti se správcem domu, 
o provedení přezkoušení autorizovaným metrologickým střediskem. V případě, že se 
prokáže, že přezkušované poměrové měřidlo splňuje požadované metrologické 
vlastnosti, hradí vynaložené náklady vlastník jednotky a příslušné náklady budou 
rozúčtovány dle zjištěného náměru. Pokud se prokáže, že přezkušované poměrové 
měřidlo nesplňuje požadované metrologické vlastnosti, hradí vynaložené náklady 
společenství vlastníků a příslušné náklady budou rozúčtovány dle průměrné spotřeby 
za minulá účetní období roky, přičemž je nutno vzít v úvahu i případné změny počtu 
osob rozhodných pro vyúčtování v těchto obdobích. 

 

F. Pohledávky společenství za dlužníky 

Statutární orgán je povinen sledovat platební morálku členů společenství a využívat 
všech prostředků k nápravě. V případě, že ani po písemné upomínce člen společenství 
dluh nevyrovná, přistoupí statutární orgán k občansko-právnímu vymáhání dluhu. 
K vlastním právním úkonům s vymáháním spojeným může statutární orgán pověřit 
advokáta, či jiného zmocněnce. Veškeré náklady spojené s vymáháním dluhu včetně 
nákladů na soudní poplatek a nákladů právního zastoupení je povinen hradit dlužící člen 
společenství. 

Čl. X. 

Závěrečná a společná ustanovení 

1) V otázkách těmito stanovami výslovně neupravených platí: 
−  platné a účinné právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zákon č. 67/2013 Sb., ve znění zákona č. 104/2015 Sb., kterým se 
upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním 
bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve znění pozdějších předpisů a nařízením 
vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým 
spoluvlastnictvím, vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a 
společnou přípravu teplé vody pro dům. 

−  pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí (domovní řád), pokud 
o něm společenství rozhodlo, 

−  směrnice o financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí, pokud 
o ní společenství rozhodlo, 

−  pravidla pro způsob nahlížení do dokladů o hospodaření společenství, pokud o ní 
společenství rozhodlo, 

−  rozpočet společenství pro hospodaření s dlouhodobou zálohou na údržbu, opravy 
a technické zhodnocení společných částí domu. 
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1) Co je uvedeno v těchto stanovách o bytech, platí přiměřeně také pro nebytové prostory. 
2) V případě doručování písemností pokud není adresát zastižen na adrese trvalého 

bydliště, doručovatel písemnosti o tom adresáta vyrozumí. Nevyzvedne-li 
si adresát písemnost do patnácti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za 
den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.  

3) V případě komisionálního vložení písemnosti do poštovní schránky vlastníka v domě 
platí patnáctidenní fikce doručení obdobně. 

4) V případech, kdy je v těchto stanovách nebo v zákonném ustanovení použito formulace 
"bez zbytečného odkladu", rozumí se tím doba ne delší než 30 kalendářních dnů ode 
dne, kdy se člen společenství o dané skutečnosti dověděl nebo mohl dovědět. 

5) Pokud vlastník způsobí škodu na společných částech domu, plně za tuto škodu odpovídá 
a je povinen nahradit tuto vzniklou škodu uvedením v předešlý stav, není-li to možné, 
může ji nahradit v penězích. Vlastník odpovídá i za osoby, které bydlí v bytě 
s vlastníkem, popř. pokud bytovou jednotku pronajímá. 
 
 

Tyto stanovy byly schváleny a nabývají účinnosti dne 28. listopadu 2016  
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 DOMOV NÍ ŘÁD 
Pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí 

 
 
 
Domovní řád pro Společenství vlastníků jednotek, Zdiměřická 1438/10 a 1439/8, Praha 11 
 
Preambule 
 
Tato směrnice upravuje pravidla pro správu domu a pro užívání společných částí, zejména 
upřesňuje práva a povinností vlastníků s cílem zajistit všem vlastníkům a ostatním v domě 
žijícím osobám nerušený výkon jejich práv. Domovní řád je závazný pro všechny, jak pro 
členy společenství a osoby, které s nimi jednotku používají, tak i pro další osoby vstupující 
do domu. 
 
Tímto řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající osobám z obecně závazných 
předpisů a nařízení. 
 
Společnými částmi jsou ty části domu a souvisejícího pozemku, které podle své povahy mají 
sloužit vlastníkům jednotek společně a nejsou rozhodnutím shromáždění přidělena některému 
z vlastníků k výhradnímu užívání. Mezi ně náležejí zejména společné prostory, zejména 
vchody, schodiště, chodby, sušárny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, výtahy, 
sklepní chodby a další prostory určené pro společné užívání. Domovní řád se vyvěšuje na 
nástěnce v domě, případně se zveřejňuje v prostředcích elektronické komunikace. 
 
Domovní řád 
 
1) Člen společenství i další v domě se nalézající osoby jsou povinni dodržovat klid, pořádek 

a čistotu ve společných částech, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný 
pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů 
společenství.  

 
2) Pokud vlastník užívá byt nebo jeho část k podnikání, které je spojeno s pohybem klientů 

v domě je povinen tuto skutečnost ohlásit statutárnímu orgánu společenství.  Poskytovat 
za tímto účelem klíče od domu klientům je zakázáno. 

 
3) Osoby, pohybující se v domě v doprovodu domácích zvířat jsou za ně plně zodpovědné. 

V případě chovu domácích zvířat (výhradně v bytě uživatele) je člen společenství povinen 
dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním 
společných částí a společných prostor, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní 
předpisy. Je povinen zamezit volnému pobíhání jím držených domácích zvířat, 
nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku, dbát, aby 
jím držená zvířata neznečišťovala okolí domu a případné znečištění ihned svým nákladem 
odstranit. Člen společenství je povinen zdržet se chovu zvířat za účelem další reprodukce 
a dosažení zisku v bytovém domě. Chov druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je 
zakázán.  

 
4) Člen společenství je povinen zdržet se umisťování předmětů nepatřících k vybavení domu 

ve společných částech a společných prostorách domu, zejména ukládání látek snadno 
vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných, zdržet se užívání otevřeného ohně, 
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kouření ve společných prostorách domu, výtahové kabině a v prostoru na střeše nebo 
vytváření přepážek ve společných částech, větrání bytu do společných vnitřních prostorů 
domu. Ve společných částech a společných prostorách domu nesmějí být také odkládány 
jakékoliv věci, které neslouží k provozu společných částí domu – např. odpadky, 
odpadové pytle, boty, květiny, kola, kočárky apod. jestliže budou výše uvedené věci 
skladovány na těchto místech, bude vlastník upozorněn a do 14 dnů bude mít povinnost je 
odstranit. Po uplynutí této lhůty budou předměty odstraněny na jeho náklady. Pokud 
nebude vlastník zjištěn, budou věci odstraněny na náklady všech vlastníků. Dále je 
povinen zajistit, aby věci uložené ve sklepech, na balkonech apod. nebyly zdrojem šíření 
hmyzu, zápachu. 

 
5) Ve společných prostorách domu je zakázáno umisťovat jednostopá motorová vozidla, tato 

přepravovat po schodišti nebo jinak zvyšovat riziko požárního nebezpečí. 
 
6) Všichni uživatelé bytů a nebytových prostor jsou povinni dodržovat požární řád. 

Nepoužívat požární zařízení k jiným účelům, než pro která jsou určena a zajistit, aby 
nedocházelo k zatarasování prostředků požární ochrany (PHP – přenosné hasicí přístroje 
a skříně nástěnných hydrantů – H). 

 
7) Do nádob, sloužících k odkládání komunálního odpadu je povoleno ukládat pouze odpad z 

běžného provozu domácnosti s vyloučením všeho, co patří do tříděného odpadu. 
V prostoru určeném k umístění nádob na komunální odpad je zakázáno odkládat odpad 
mimo odpadové nádoby, jakož i vkládat do nádob odpad, který je svým rozměrem 
převyšuje. K odkládání rozměrnějšího odpadu, stavební suti, nebezpečných odpadů 
a dalšího odpadu vzniklého mimo běžný provoz domácnosti jsou určeny sběrné dvory. 

 
8) V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je každý 

povinen zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát 
na uzavírání oken ve společných prostorách, pokud venkovní teplota je v rozsahu blížícím 
se k bodu mrazu nebo nižším, nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách – např. 
déšť, vichřice apod. 

 
9) Člen společenství je povinen se zdržet užívání balkonu a lodžií jako skladiště, zajistit, aby 

věci umístěné na balkonech a lodžiích byly zabezpečeny proti pádu, při zalévání zde 
umístěných květin dbát na to, aby nedocházelo ke stékání vody do nižších podlaží, 
respektive na přilehlou komunikaci a voda nesmáčela fasádu domu.  

 
10) Vývěsky, nápisy a další informační i technická zařízení mohou být v prostorách domu 

a na domě umisťovány pouze s předchozím písemným souhlasem statutárního orgánu 
společenství; tento souhlas nenahrazuje povolení příslušného orgánu státní správy, je-li ho 
třeba. Pro umisťování štítů, návěstí a podobných znamení v souvislosti s pronájmem 
prostor sloužících k podnikání platí §2305 a 2306 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. Při zániku práva na umístění informačního nebo technického 
zařízení se člen společenství zavazuje neprodleně toto zařízení odstranit a svým nákladem 
uvést místo do původního stavu. Člen společenství se zdrží umisťování reklam a vývěsek 
na informační tabuli sloužící pro podávání informací statutárním orgánem společenství.    

 
11) Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým 

nebo jménem osoby, jíž umožnil užívání jednotky.  
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12) Pokud je nezbytné, aby člen společenství uzavřel domovní uzávěry vody, projedná 
to předem se statutárním orgánem společenství a vyžádá si jeho souhlas. Člen společenství 
zajistí, aby uzavření a otevření uzávěrů bylo včas oznámeno ostatním dotčeným členům 
společenství. To neplatí v případě havárií nebo při odvracení nebezpečných situací. 
K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům a dalším obdobným 
zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn volný přístup. Pokud jsou tato 
zařízení umístěna v prostorách ve výlučném užívání člena společenství (sklepní kóje, 
apod.), musí být přijata taková opatření, aby byl k těmto umožněn přístup 
i za nepřítomnosti člena společenství.  

 
13) Každý člen společenství je povinen si při užívání jednotky zajistit, aby si osoby v bytě 

počínaly v souladu s dobrými mravy tak, aby nedocházelo k obtěžování ostatních členů 
společenství; při provádění stavebních prací v jednotkách je povinen oznámit písemně 
termín provádění stavebních prací statutárnímu orgánu společenství a ostatním členům 
společenství a dbát na to, aby práce byly prováděny pouze ve dnech pondělí až sobota, 
v době od 9:00 hod. do 19:00 hod. V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. se každý člen 
společenství zdrží jakéhokoli hluku, zejména používání hlučných přístrojů a nástrojů, hry 
na hudební nástroje, zpěvu a hlučné komunikace. 

 
14) Člen společenství je povinen zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách, 

zdržet se umisťování většího množství snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak 
nebezpečných látek a předmětů do sklepních prostor.  

 
15) Statutární orgán společenství zajišťuje kontrolu využití společných částí v porovnání 

s jejich původním určením. V případě zájmu člena společenství o využití společných částí 
domu a pozemku, včetně jednotlivých společných místností nebo jejich částí, rozhoduje 
výbor Společenství. 
 

16) V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytových prostor z důvodu havárie 
apod., se doporučuje, pokud vlastník sám v bytě nebydlí (buď jej pronajímá, nebo 
navštěvuje pouze krátkodobě), oznámit SVJ místo pobytu a telefon nebo adresu a telefon 
osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. 

 
17) V případě oprávněné stížnosti jiného uživatele na obtěžování hlukem, zápachem, 

agresivitou nebo jiným způsobem, výbor společenství (nebo i vlastník bytové jednotky) 
kontaktuje v této záležitosti. Policii ČR, popř. Městskou policii hl. m. Prahy.  

 
18) Bez zbytečného odkladu člen společenství oznámí SVJ výskyt závady ve společné části. 
 
19) Uživatelé jsou povinni sledovat uzavření vchodových dveří do objektu a v případě závady 

toto okamžitě hlásit výboru. 
 
20) Z oken a lodžií se nesmí vyklepávat mopy, koberce, nesmějí být vyhazovány odpadky, 

nedopalky cigaret apod. Čištění osobních věcí na chodbách nebo v jiných společných 
prostorách je povoleno pouze za předpokladu, že bude neprodleně uklizeno (tj. uvedením 
v předešlý stav). 
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Stavební úpravy v jednotce, zásahy do společných částí 
 
1) Člen může uvnitř stavebně upravovat svůj byt podle svých potřeb, tedy rušit a budovat 

vnitřní nenosné příčky, rekonstruovat podlahové krytiny, rekonstruovat bytové jádro 
apod., přičemž nesmí zasahovat do společných částí. Co jsou společné části domu je 
uvedeno v prohlášení vlastníka k budově. Zejména se jedná o nosné části domu, venkovní 
fasádu, otopnou soustavu s výjimkou termoregulačních ventilů, střechu budovy, 
kročejovou, příp. vodotěsnou isolaci pod podlahovou krytinou, nenosné příčky oddělující 
byty a další.  

 
2) Před zahájením stavebních prací je vlastník povinen o svém záměru informovat písemně 

statutární orgán minimálně 14 dnů předem, sdělit rozsah stavebních prací, předpokládanou 
dobu trvání rekonstrukce bytu a pracovní dobu prováděcí firmy. 

 
3) V průběhu stavebních prací dbá vlastník o zajištění čistoty ve společných částech domu 

a souvisejícího pozemku. Tato povinnost je průběžná, případná vzniklá znečištění musí 
být odstraněna nejpozději do konce dne, kdy vznikla. V případě používání výtahu zajistí 
vlastník stěny a podlahu výtahové kabiny takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejich 
poškození nebo obtížně odstranitelnému znečištění. Větrání vstupními dveřmi bytu je 
zakázáno. V případě znečištění společných prostor, které nebyly vlastníkem odstraněny 
do 3 dnů, může výbor rozhodnout o provedení úklidu úklidovou fi rmou na náklady 
vlastníka bytové jednotky. 

 
4) Při rekonstrukcí bytu nesmí vlastník měnit vzhled domu, a to jak z vnějšího, tak 

i z vnitřního pohledu. Jedná se zejména o vzhled oken z vnější strany.  
 
5) Vyplyne-li z rekonstrukce potřeba zasahovat do měřidel instalovaných v bytě, je nutno 

tento zásah předem projednat se statutárním orgánem a dodržet sjednaný postup. 
V případě neoprávněných zásahů do těchto měřidel, může být jednotka považována 
za neměřenou, s důsledky podle platných a účinných právních předpisů. 

 
6) Pro umístění televizních antén na fasádu je zapotřebí předchozího písemného souhlasu 

výboru Společenství. 
 

 
 
 
Domovní řád byl schválen a nabývá účinnosti dne 28. listopadu 2016 

 
 
 
 




