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Změny domovního řádu družstva
Shromáždění delegátů na svém zase-

dání dne 16. 6. 2022 mimo jiné projed-
nalo a schválilo změnu domovního řádu 
družstva. Požadavek na změnu vychází 
jednak z novely zák. 89/2012 Sb., občan-
ského zákoníku a dále z rozhodnutí Nej-
vyššího soudu, podle kterého je třeba, 
aby se domovní řád stal součástí stanov 
družstva. Proto byl Domovní řád schvá-
len jako příloha č. 1 stanov družstva.

Níže vám uvádíme některé ze zásadních 
změn či doplňků platného domovního 
řádu s tím, že úplný text Domovního řádu 
je k dispozici na stránkách družstva www.
sbdzh.cz.

V článku 2. - Základní pojmy se mění 
odstavec 5 takto: 

5. Nájemcem družstevního bytu, resp. 
družstevního nebytového prostoru, se 
rozumí člen Družstva - fyzická osoba, 
která užívá družstevní byt, resp. družstev-
ní nebytový prostor, na základě nájemní 
smlouvy, kterou s ním uzavřel pronajíma-
tel - Družstvo. Práva a povinnosti, vyplý-
vající pro nájemce z tohoto domovního 
řádu a stanov Družstva, jakož i z domov-
ního řádu a stanov společenství vlastní-
ků daného domu, se ve stejném rozsahu 
vztahují také na osoby, které žijí s nájem-
cem ve společné domácnosti, popř. dal-
ší osoby které s ním v družstevním bytě 
bydlí, popřípadě družstevní byt, resp. 
družstevní nebytový prostor, užívají z titu-
lu podnájmu nebo z jiného právního titu-
lu či bez právního titulu; nájemce odpoví-
dá za dodržování uvedených povinností i 
ze strany těchto třetích osob a je povinen 
je bezodkladně, co jim umožnil družs-
tevní byt, resp. družstevní nebytový pro-
stor, užívat, je s těmito povinnostmi řádně 
seznámit, a to včetně i zvyklostí a zásad 
občanského soužití na domě. 

V článku 3 - Práva a povinnosti z 
nájmu družstevního bytu se mění tyto 
odstavce:

5. Nájemce je povinen řádně užívat 
družstevní byt, společné části domu a 
řádně užívat plnění, jejichž poskytování 
je spojeno s užíváním družstevního bytu. 
Nájemce je povinen dodržovat preventiv-
ní opatření k předcházení poruch a škod 
na majetku svém, Družstva a ostatních 
uživatelů bytů v domě zejm. nepřetěžovat 
elektrickou instalaci používáním nároč-
nějších spotřebičů, než připouští norma 
a umožňuje technický stav elektroinstala-
ce v družstevním bytu, používat elektric-
ké a plynové spotřebiče pouze v dobrém 
technickém stavu, se spolehlivými uzávě-
ry, pravidelně provádět jejich kontrolní 
prohlídky, revize dle platné právní úpra-
vy a průběžně kontrolovat těsnost spojů 
rozvodu plynu k zabránění úniku plynu a 
dále těsnost ventilů vodovodních baterií a 
klozetu k zabránění úniku vody.

8. Nájemce družstevního bytu nesmí 
provádět stavební úpravy ani jiné podstat-
né změny v družstevním bytě bez před-
chozího souhlasu družstva, a to ani na 
svůj náklad; není dovoleno provádět tako-
vé opravy či úpravy družstevního bytu či 
technického zařízení v něm se nacházejí-
cím či na společných částech určených k 
výlučnému užívání, jimiž by byl měněn 
vzhled domu, ovlivněna statika nebo jinak 
ovlivněna funkčnost technického zařízení 
domu (zejm. rozvody plynu, vody, elek-
třiny, tepla, vzduchotechniky, domácího 
telefonu, výtahu, společné televizní anté-
ny apod.). Je-li podle zvláštních předpisů 
k takové stavební úpravě nebo jiné změně 
třeba také stavebního souhlasu či ohlášení 

stavebnímu úřadu či souhlasu jiného orgá-
nu, musí si je nájemce družstevního bytu 
na vlastní náklady také zajistit. Družstvo 
může nařídit, aby stavební úpravy či jiné 
změny provedené bez jeho souhlasu nebo 
v rozporu s vydaným stavebním souhla-
sem či ohlášením či souhlasy jiných orgá-
nů byly ve stanovené lhůtě odstraněny a 
družstevní byt byl uveden do původního 
stavu. 

9. Před započetím stavebních úprav či 
jiných změn družstevního bytu je nájemce 
povinen nejméně 7 (sedmi) kalendářních 
dnů předem oznámit Družstvu a ostatním 
uživatelům bytů v domě na vývěskách ve 
všech vchodech v domě popis stavebních 
či jiných úprav, právní titul k jejích prove-
dení a termín započetí a ukončení prací. 
Při provádění oprav a údržby v družstev-
ním bytě, které si nájemce v souladu se 
stanovami zajišťuje sám a na vlastní nákla-
dy, je povinen je provádět, resp. zajis-
tit provádění prací v souladu s platnými 
předpisy a normami. Dojde-li těmito pra-
cemi nebo v důsledku nich ke vzniku ško-
dy na majetku Družstva nebo ostatních 
nájemců či uživatelů bytů anebo ke škodě 
na zdraví osob, nese za ně nájemce plnou 
zodpovědnost a je povinen bezodkladně 
odstranit škodu uvedením do původního 
stavu či ji nahradit v penězích. Nájemce 
družstevního bytu je dále po dobu pro-
vádění prací každodenně provádět úklid 
společných částí zejm. schodiště, zábra-
dlí, podest, chodeb, vstupních dveří do 
domu či bytů, výtahu, oken, společných 
lodžií, balkónů a teras, které budou dotče-
ny pronikajícími imisemi zejm. prachem, 
sutí apod.

V článku 5 - Užívání společných čás-
tí (prostorů a zařízení) domu se mění 
odstavec 5 takto:

5. Vstup na střechy domů a do místností 
s technickým zařízením (předávací stani-
ce tepla, strojovna výtahu apod.) je povo-
len pouze oprávněným osobám; jiným 
osobám je vstup na střechu a do uvede-
ných prostor zakázán.

V článku 8 - Vyvěšování a vykládání věcí 
se mění odstavec 4 takto:

4. Pro instalaci technických zařízení 
(televizní anténa, klimatizační či rekuper-
ační jednotka, venkovní žaluzie a jejich 
svody, sušáky na prádlo apod.), reklam-
ních štítů či nápisů anebo jiných kon-
strukcí připevněných na fasádě domu či 
na společných částech určených k výluč-
nému užívání, je třeba předchozího 
písemného souhlasu Družstva, resp. spo-
lečenství vlastníků jednotek.

V článku 11 - Klid v domě se mění 
odstavec 1 takto:

1. Nájemce družstevního bytu je povi-
nen jej užívat v souladu s dobrými mravy 
tak, aby v průběhu celého dne neobtěžo-
val ostatní uživatele bytů v domě proni-
káním imisí v míře nepřiměřené místním 
poměrům a podstatně omezující obvyklé 
užívání ostatních bytů zejm. hlukem (kři-
kem, ranami, hlukem od cvičebních zaří-
zení a pomůcek, použitím audio-vizuální 
techniky, elektrických přístrojů apod.), 
odpadem, kouřem, prachem, plynem, 
pachem, světlem, stínem, otřesy či jinými 
podobnými účinky (imisemi).

V článku 12 - Závěrečná ustanovení 
se mění tyto odstavce:

1. Porušení některých povinností, 
vyplývajících z tohoto Domovního řádu, 
jsou sankciována smluvními pokuta-

ZELENÁ HORA, stavební bytové 
družstvo, jakožto smluvní správce spole-
čenství vlastníků (dále jen SV), zahájilo 
přípravu pravidelných podzimních zase-
dání shromáždění společenství vlastní-
ků, která by měla proběhnout v měsících 
říjnu a listopadu letošního roku. 

Zasedání budou svolána stejným způ-
sobem, jak tomu bylo v minulých letech, 
a to do prostor, které se nám pro účely 
těchto zasedání podaří zajistit. Zástupci 
domů budou na počátku září informo-
váni o termínu a navrženém programu 
zasedání. V případě uplynutí funkčního 
období statutárního orgánu SV budou 
také zástupci upozorněni na tuto sku-
tečnost, včetně nutnosti sestavení kan-
didátky ještě před konáním zasedání 
shromáždění SV a případně i přípravy 
změny stanov SV při změně typu statu-
tárního orgánu SV. Předpokládáme, že 
by se tato zasedání shromáždění SV měla 
řídit tímto programem:

1. Zahájení, informace o usnášení-
schopnosti, volba předsedajícího zasedá-
ní, jmenování zapisovatele, projednání a 
schválení programu

2. Zpráva o činnosti statutárního orgá-
nu SV, o správě domu a o výsledku hos-
podaření SV za rok 2021, včetně pro-
jednání a schválení účetní závěrky SV a 
vypořádání výsledku hospodaření za rok 
2021

3. Zpráva o činnosti správce za rok 
2021

4. Projednání a schválení změny 
domovního řádu společenství vlastníků

5. Projednání a schválení změny směr-
nice o službách /v případě že bude 
schválena novela zák. 67/2013 Sb./

6. Volba členů statutárního orgánu, 
příp. kontrolního orgánu /pouze u něk-
terých domů /

7. Projednání a schválení smlouvy o 
výkonu funkce předsedy spol. vl. /pouze 
u některých domů/

8. Projednání a schválení plánu údržby, 
oprav a stavebních úprav na rok 2022, 
jejich nákladů a způsobu financování vč. 
případného udělení předchozího souhla-
su s přijetím úvěru, a způsobu rozúčto-
vání nákladů na jednotlivé vlastníky jed-
notek

9. Projednání a schválení rozpočtu 
domu na rok 2023 včetně schválení cel-
kové výše příspěvků vlastníků jednotek 
na náklady spojené se správou domu a 
pozemku a záloh na úhrady služeb, včet-
ně schválení druhu služeb a způsobu 
rozúčtování jejich nákladů na jednotlivé 

vlastníky jednotek 
10. Projednání a schválení výše odmě-

ny členům statutárního orgánu SV a 
nákladů ročního paušálu na telefon

11. Různé
12. Usnesení
13. Závěr
V rámci jednání se statutárními orgány 

a zástupci společenství vlastníků bude 
tento program upřesněn a popřípadě i 
doplněn dle jejich požadavku.

Zasedání shromáždění SV budou svo-
lávána písemnou pozvánkou doručova-
nou do listovní schránky na adresu jed-
notky vlastníka, respektive zmocněného 
spoluvlastníka jednotky, popřípadě poš-
tou na jinou doručovací adresu sděle-
nou vlastníkem jednotky a vedenou v 
seznamu členů SV, anebo elektronicky 
těm vlastníků jednotek, kteří již vyslovi-
li písemný souhlas s touto formou doru-
čování. Pokud by se vlastník nemohl 
osobně zúčastnit shromáždění SV, může 
využít plné moci uvedené na zadní straně 
pozvánky a zmocnit k účasti na zasedání 
shromáždění SV někoho jiného (jiného 
vlastníka, manžela, respektive manžel-
ku nebo i jinou osobu, které důvěřuje) 
a tím zajistit dostatečnou účast na zase-
dání shromáždění SV. Součástí pozván-
ky bude i odvolávka na to, kde budou 
k nahlédnutí podkladové materiály v 
písemné podobě. Pokud se s materiály 
předem seznámíte a budete mít zájem o 
vysvětlení či doplnění projednávaných 
listin, bude možné se obrátit ještě před 
konáním zasedání shromáždění SV na 
své statutární orgány anebo na družstvo 
telefonicky či e-mailem se svými podně-
ty či připomínkami, tak, aby bylo možné 
vaše podněty či připomínky buď předem 
s Vámi projednat, anebo na ně reagovat 
na zasedání shromáždění SV. 

Závěrem je třeba zdůraznit význam 
svolávaného zasedání společenství vlast-
níků a vyzvat jednotlivé vlastníky k 
aktivní účasti na něm. V případě, že se 
nemůžete zúčastnit osobně, zmocněte 
třetí osobu k tomu, aby Vás zastoupila 
na zasedání, a zajistěte tak, aby svolané 
zasedání shromáždění SV bylo schopno 
se usnášet. Nebude-li zasedání usnášení-
schopné, nebude možno rozhodnout 
o předložených návrzích a bude nutno 
konat náhradní zasedání či zajistit rozho-
dování shromáždění SV mimo zasedá-
ní, což si vyžádá zbytečné další časové i 
finanční náklady.

 Ing. Zdeněk Štursa 
 předseda představenstva

mi uvedenými ve stanovách Družstva; 
nájemce družstevního bytu je povinen 
se stanovami seznámit v sídle Družstva 
nebo na webových stránkách družstva: 
www.sbdzh.cz.  

2. Tímto Domovním řádem ne-
jsou dotčena práva a povinnosti včetně 
sankčních ujednání, vyplývající z jiných 
právních předpisů či stanov, vnitřních 
předpisů zejm. domovních řádů, či roz-
hodnutí orgánů společenství vlastníků 
jednotek coby osoby odpovědné za sprá-
vu jednotlivých domů a pozemků, které 
jsou povinni dodržovat i nájemci družs-
tevních bytů či uživatelé těchto bytů v 
domě a jsou povinni se s nimi sezná-
mit v sídle Družstva nebo na webových 
stránkách družstva: www.sbdzh.cz ane-
bo v sídle společenství vlastníků daného 

domu nebo na portále: www.poschodech.
cz. V případě odlišného stanovení rozsa-
hu povinností, lhůt či sankčních ujedná-
ní tímto Domovním řádem a domovním 
řádem přijatým společenstvím vlastníků 
jednotek konkrétního domu, bude před-
nostně postupováno dle domovního řádu 
s přísnější úpravou povinností, lhůt či 
sankčních ujednání. 

Pokud jde o společenství vlastníků a jiná 
bytová družstva ve správě, bude připraven 
návrh na změnu a doplnění Domovní-
ho řádu ve stejném rozsahu na podzimní 
zasedání společenství vlastníků či člen-
ských schůzí jiných bytových družstev.

 Ing. Zdeněk Štursa
 předseda představenstva

Podzimní shromáždění společenství vlastníků


