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NÁVRH STANOV 

Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 

Čl. 1  

Název a sídlo 

1.1 Název zní:  Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 

1.2 Sídlo je:  U Jezu 2621, Žatec 438 01 

1.3 Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci, IČ 254 61 486, 

je právnickou osobou, zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem v rejstříku 

společenství vlastníků jednotek, oddíl S, vložka 2014 

1.4 V těchto stanovách se společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství 

vlastníků) označuje též zkratkou SV. 

Čl. 2  

Členská práva a povinnosti 

2.1 Členství v SV je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím jednotky v domě. 

2.2 Člen společenství vlastníků (dále jen člen, nebo vlastník jednotky) má právo 

2.2.1 účastnit se shromáždění a hlasovat o projednávaných otázkách 

2.2.2 volit a být volen do orgánu SV 

2.2.3 předkládat orgánům SV návrhy a podněty k jejich činnosti a činnosti celého 

SV i k odstranění případných nedostatků 

2.2.4 seznamovat se za podmínek buď předem individuálně dohodnutých se 

statutárním orgánem SV, nebo obecně určených rozhodnutím tohoto 

orgánu s hospodařením SV, naplňováním předmětu činnosti SV, způsobem 

správy zejména domu a pozemku, v níž se nachází jednotka člena, včetně 

nahlížení do uzavřených smluv, účetních knih a dalších dokladů 

2.2.5 nahlížet do písemných pokladů pro zasedání shromáždění, zápisů ze 

zasedání shromáždění, jakož i do podkladů, z nichž vyplývá určení jeho 

povinnosti podílet se na nákladech správy domu a pozemku i vlastní správní 

činnosti (dále též správy), vynakládaných na náklady služeb a jeho podíl na 

úhradě ztráty SV 

2.2.6 žádat statutární orgán SV o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena SV 

nebo nájemce jednotky v domě 

2.2.7 obdržet řádně a včas vyúčtování záloh na služby a případný přeplatek 

z vyúčtování služeb. 
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2.3 Člen má i další práva, založená nebo blíže určená v obecně závazných právních 

předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánů SV. 

2.4 Člen má tyto povinnosti 

2.4.1 podepsat a převzít si Evidenční list jednotky 

a) Vzor Evidenčního listu jednotky je v Příloze č. 1 těchto stanov. 

2.4.2 oznámit statutárnímu orgánu SV do jednoho měsíce ode dne, kdy taková 

skutečnost nastala jakoukoliv změnu těchto údajů 

a) nabytí jednotky do vlastnictví 

b) svoji doručovací adresu 

c) počet osob, které mají v bytě domácnost, bydlí v něm či byt jinak 

užívají po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom 

kalendářním roce 

d) jméno a adresu osoby, které člen přenechal byt do užívání, včetně 

počtu osob, které zde budou mít domácnost a počtu osob, jež v bytě 

bydlí či jinak užívají po dobu činící v souhrnu nejméně tři měsíce 

v jednom kalendářním roce 

e) počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb tj. počet osob žijících 

v jednotce s vlastníkem nebo nájemce jednotky po dobu delší než 

2 měsíce v průběhu zúčtovacího období; povinnost člena oznámit 

počet osob je i tom v případě, kdy doba soužití osob v jednotce 

nemusí být nepřetržitá po dobu 2 měsíců, ale tato doba se nasčítá 

i z kratších časových úseků v průběhu zúčtovacího období a přesáhne 

2 měsíce 

f) rozhodnutí člena, tj. vlastníka jednotky o zámyslu převést jednotku 

z jeho vlastnictví, a vlastnické právo k jednotce převést na jiného 

nabyvatele např. prodejem bytu, darováním bytu apod. 

g) rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. soudu) o vlastnickém právu 

vlastníka k jednotce např. o zastavení či prodeji jeho jednotky; 

nařízení exekuce apod. 

2.4.3 skutečnosti uvedené v odst. 2.4.2 písm. a) až e) zaznamená statutární 

orgán do Evidenčního listu jednotky, který vlastník jednotky podepíše 

a převezme si jeho kopii 

2.4.4 řádně a včas platit příspěvky na správu a stanovené zálohy na služby 

a případný nedoplatek vyplývající z vyúčtování a vypořádání 
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2.4.5 řídit se při užívání společných částí domu (dále též společných částí) 

přijatými pravidly pro jejich užívání, totéž platí o společném zařízení domu; 

bude-li přijat domovní řád, je povinen jej dodržovat, jakož i ostatní pravidla 

vyplývající z těchto stanov, usnesení orgánů SV, obecně závazných právních 

předpisů a pokynů stanovených pro provoz společných zařízení výrobcem 

nebo správcem technických zařízení není-li takových pravidel, je povinen 

se řídit účelem věci, jejich obvyklým užitím s péčí, kterou by v obdobné 

situaci vynaložila každá jiná rozumně uvažující pečlivá osoba 

2.4.6 zdržet se všeho, co způsobí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, 

stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají do společných 

prostor domu či do jednotek jiných vlastníků v míře nepřiměřené místním 

poměrům a podstatně omezující obvyklé užívání společných prostor 

a jednotek; to platí i o vnikání zvířat 

2.4.7 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 či poškození společných částí, případně zařízení 

2.4.8 zdržet se všeho, co by vedlo ke ztížení, narušení nebo ohrožení oprávnění 

jiných členů svobodně a bez omezování nad míru přiměřenou poměrům 

spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat vlastní byt a užívat 

společných částí domu a zařízení domu 

2.4.9 zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně 

nebezpečných druhů  

2.4.10 v případě chovu domácích zvířat je povinen dbát, aby nedocházelo 

k obtěžování, zejména pachem, hlukem (např. štěkot, vytí), znečišťování 

společných částí a prostor výkaly či zbytky potravy; je též povinen 

dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy a zamezit 

volnému pobíhání jim držených domácích zvířat a nekrmit je ve společných 

částech domu a na pozemku, dbát, aby jím držená zvířata neznečisťovala 

okolí domu; dojde-li přesto ke znečistění, ihned je svým nákladem odstraní 

2.4.11 zdržet se umísťování předmětů nepatřících k vybavení domu ve společných 

částech a prostorách domu, zejména ukládání látek a odpadků 

zapáchajících, snadno vznětlivých, hořlavých nebo jinak nebezpečných 

2.4.12 zdržet se užívání otevřeného ohně, kouření ve společných prostorách 

domu a v prostoru na střeše, vytváření překážek ve společných částech, 

větrání bytu do společných vnitřních prostor domu nebo jakéhokoliv jiného 

obtěžujícího působení na vnitřní prostředí 

2.4.13 v případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání 

světla je povinen člen zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto 

prostorách zhasnuto 
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2.4.14 zajistit, aby byl dodržován pořádek ve sklepních prostorách a zdržet se 

umísťování podle domovního řádu zakázaných předmětů do těchto prostor 

a komunikačních spojnic 

2.4.15 dbát na uzavírání oken ve svém bytě při dlouhodobém opuštění bytu a ve 

sklepě, zejména pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu 

2.4.16 má-li takové vybavení zdržet se užívání lodžií jako skladiště, zajistit, aby 

předměty zde umístěné byly zabezpečeny proti pádu, při zalévaní květin 

zamezit stékání vody, zejména do nižších podlaží 

2.4.17 dbát na správné označení listovní schránky a zvonku své jednotky jménem 

svým nebo jménem osoby, jíž umožnil její užívání 

2.4.18 zajistit dodržování pravidel pro správu domu a pro užívání společných částí 

a zařízení, jakož i dodržování ostatních povinností osobami, jímž umožnil 

vstup do domu nebo bytu a za splnění takových povinností vůči SV ručí; je 

však povinen k neprodlené náhradě škody na majetku SV, způsobí-li takové 

osoby škodu 

2.4.19 bez prodlení a na svůj náklad odstranit závady a poškození, které na jiných 

bytech nebo společných částech domu či jejích součástech, příslušenství či 

vybavení sám nebo osoby, kterým umožnil do domu nebo bytu vstup, 

způsobily 

2.4.20 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 

2.4.21 zdržet se všeho, co by bránilo údržbě, opravě, modernizaci, rekonstrukci, 

úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku či jen tyto činnosti 

ztěžovalo, pokud o tom bylo řádně společenstvím rozhodnuto 

2.4.22 předat statutárnímu orgánu SV ověřenou projektovou dokumentaci 

v případě, kdy provádí změnu stavby 

2.4.23 umožnit přístup do bytu nebo společné části, která mu výlučně slouží 

k užívání, pokud má být údržba, oprava, modernizace, rekonstrukce, 

úprava, přestavba nebo jiná změna domu nebo bytu prováděna uvnitř bytu 

nebo na společné části, která mu výlučně k užívání slouží, byl-li k tomu 

předem vyzván statutárním orgánem SV nebo jím písemně pověřenou 

osobou 

2.4.24 i opakovaně umožnit přístup statutárnímu orgánu SV nebo i jím přibraným 

třetím osobám do bytu na základě předchozí výzvy tohoto orgánu, pro 

ověření, zda jím prováděné stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo 

nemění společné části 
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2.4.25 umožnit na výzvu statutárního orgánu SV nebo jím písemně pověřené 

osoby umístění, údržbu, výměnu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby 

plynu, vody, tepla a jiných energií v bytě, odečet naměřených hodnot 

z těchto zařízení a trvale se zdrží všeho, co by bránilo umístění, údržbě, 

výměně a kontrole těchto zařízení 

2.4.26 oznámit statutárnímu orgánu SV nebo jiné pověřené osobě svou 

nepřítomnost v bytě, pokud má být delší než dva měsíce, včetně označení 

osoby, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu, 

bude-li toho nezbytně třeba; nemá-li člen takovou osobu je touto osobou 

kterýkoliv člen statutárního orgánu SV 

2.4.27 po provedené povinné provozní, nebo výchozí revizi plynu objednané 

statutárním orgánem SV, v případě zjištěných závad - nutnost výměny 

plynové hadice, nevyhovující rozvod plynu odporující normám a jiné závady 

uvedené v revizní zprávě týkajících se bytové jednotky, které je vlastníkem, 

tyto závady na vlastní náklady odstranit odbornou firmou s tím, že o tomto 

předloží statutárnímu orgánu SV doklad. V případě, že závadu do předem 

uvedeného termínu neodstraní, objedná opravu u odborné firmy 

statutární orgán SV a vlastník je povinen umožnit po předchozí výzvě, 

vyvěšené na informační tabuli ve společných prostorech domu vstup do 

bytu pro neprodlené odstranění závady. Náklad na tuto opravu mu bude 

následně zahrnut do vyúčtování služeb daného roku. 

2.5 Člen je povinen bez zbytečného odkladu plnit i další povinnosti vůči SV, založené 

nebo blíže určené v obecně závazných právních předpisech, těchto stanovách 

a v rozhodnutích orgánů společenství vlastníků. 

2.6 Je-li třeba výzvy, např. k umožnění přístupu do bytu nebo na společnou část 

sloužící výlučně členu, je oprávněn ji vydat pouze statutární orgán SV a poté 

členovi doručit nejméně tři pracovní dny před zamýšleným datem realizace 

přístupu; to nevylučuje, aby v takovém rozhodnutí byla provedením vlastního 

úkonu písemně pověřená jiná osoba, např. osoba, která má zajišťovat některé 

činnosti správy domu a pozemku. Uvedená lhůta však neplatí, je-li zde nebezpečí 

z prodlení a hrozí značná újma nebo jiný zvlášť závažný následek; v takovém 

případě může statutární orgán SV konat bezodkladně a výzvu členu sdělí při 

zahájení zamýšleného úkonu. 

2.7 Společní členové SV - spoluvlastníci jednotky včetně manželů, kteří mají jednotku 

ve společném jmění manželů, jsou povinni určit a zmocnit společného zástupce, 

který bude vykonávat jejich práva vůči SV a jeho identifikaci oznámit statutárnímu 

orgánu SV. 
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Čl. 3  

Předmět činnosti - správa 

3.1 Společenství vlastníků jednotek je právnickou osobou založené za účelem správy 

domu a pozemku. Společenství vlastníků jednotek je správcem domu a pozemku. 

Předmět činnosti je vymezen občanským zákoníkem a prováděcími předpisy 

a spočívá v zajišťování správy domu a pozemku, tj. pozemku č. parcely p. č. 

st. 3503, k. ú. Žatec, o výměře 471 m2,  spolu se stavbou na něm stojící, tj. obytným 

domem č. p. 2620 a č. p. 2621 tak, jak je zapsáno v katastru nemovitostí na listu 

vlastnictví číslo 6385 pro obec a katastrální území Žatec [794732]. 

3.2 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. 

3.3 SV právně jedná s vlastníky jednotek i s třetími osobami. Nabývat majetek 

a nakládat s ním může pouze pro účely správy. 

3.4 Správou z hlediska provozního a technického se rozumí zejména tyto činnosti 

3.4.1 provoz, údržba, opravy, modernizace, stavební úpravy a jiné změny 

společných částí domu, včetně změn vedoucích ke změně v účelu jejich 

užívání; týká se to také všech technických zařízení domu, jako společných 

částí, dále společných částí vyhrazených k výlučnému užívání vlastníku 

jednotky, pokud podle prohlášení nebo stanov společenství vlastníků 

jednotek nejde o činnost příslušející vlastníku jednotky v rámci správy této 

společné části na vlastní náklady 

3.4.2 revize technických sítí, společných technických zařízení domu (např. 

centrální větrání), protipožárního zařízení, rozvodů domácích telefonů 

a zvonků, hromosvodů, rozvodů elektroinstalace, rozvodů plynu, rozvodů 

energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody, telekomunikačních zařízení, 

kompaktní výměníkové stanice, revize tlakových nádob a jiných společných 

zařízení podle technického vybavení domu 

3.4.3 údržba pozemku. 
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3.5 Správou z hlediska vlastních správních činností se rozumí zejména činnosti 

3.5.1 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 

3.5.2 stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků 

jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení 

záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání 

3.5.3 vedení účetnictví, zpracování a předložení daňových přiznání, řádné 

hospodaření s finančními prostředky, vedení seznamu členů 

3.5.4 uplatňování a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivým vlastníkům 

jednotek, které jim ukládají jiné právní předpisy nebo vyplývají ze stanov 

společenství vlastníků jednotek a z usnesení shromáždění vlastníků 

jednotek přijatých v souladu s jinými právními předpisy a se stanovami 

společenství vlastníků jednotek 

3.5.5 činnosti spojené s provozováním společných částí a technických zařízení, 

která slouží i jiným osobám než vlastníkům jednotek v domě, včetně 

sjednávání s tím souvisejících smluv 

3.5.6 výkon činností vztahujících se k uplatňování ochrany práv vlastníků 

jednotek 

3.5.7 uplatňování práva vstupu do bytu v případě, že vlastník jednotky upravuje 

stavebně svůj byt, včetně možnosti požadovat v odůvodněných případech 

předložení stavební dokumentace, pokud je podle jiných právních předpisů 

vyžadována, pro ověření zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo 

nemění společné části domu. 

3.6 Neplní-li člen povinnost udržovat byt tak, jak to vyžaduje nezávadný stav domu, 

a přímo hrozí nebezpečí, že dojde k poškození jiného bytu, je SV oprávněno činit 

opatření ke zjednání nápravy i v případě, že nejde o ohrožení nezávadného stavu 

domu jako celku. 

3.7 Společenství vlastníků je oprávněno sjednávat nápravu a udělovat pokuty 

vlastníku jednotky, který neplní své povinnosti dle ustanovení těchto stanov a tyto 

porušuje či tak činí jeho nájemce nebo host, a tak statutární orgán SV je oprávněn 

vůči vlastníku jednotky konat takto 
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3.7.1 statutární orgán SV uplatní pravidlo „třikrát a dost“ tj. maximálně tři krát 

písemně upozorní vlastníka jednotky na porušování ustanovení těchto 

stanov s konkrétním pojmenováním a doložením porušení včetně 

upozornění jakých rušivých jednání se má vlastník zdržet vůči ostatním 

vlastníkům jednotek, jejichž práva jsou podstatným způsobem omezována 

nebo znemožňována 

3.7.2 mine-li se aplikace ustanovení odst. 3.7.1 těchto stanov účinkem statutární 

orgán SV, v součinnosti s vlastníky jednotek, jejichž práva jsou podstatným 

způsobem omezována nebo znemožňována, udělí pokutu vlastníku 

jednotky až do výše 5.000,- Kč; pokutu lze udělovat i za jednotlivá porušení; 

pokutu lze udělovat i opakovaně; udělení pokuty lze zajistit právním 

zástupcem 

3.7.3 mine-li se aplikace ustanovení odst. 3.7.2 těchto stanov účinkem statutární 

orgán SV v součinnosti s vlastníky jednotek, kterých práva jsou podstatným 

způsobem omezována nebo znemožňována, zajistí prostřednictvím 

právního zástupce podání žaloby k soudu na vlastníka jednotky; 

v konečném důsledku může soud nařídit prodej jednotky rušivého vlastníka 

jednotky. 

3.8 Nesplní-li společenství vlastníků nebo člen svoji nepeněžitou povinnost podle 

těchto stanov zejména povinnost oznámit změny dle odst. 2.4.2, nebo neprovede-

li společenství vlastníků včas vyúčtování dle odst. 14.8, nebo nevyřídí-li 

společenství vlastníků písemně uplatněné námitky člena dle odst. 14.12, nebo 

nesplní-li společenství vlastníků povinnosti spojené s právem člena nahlížet do 

podkladů k vyúčtování, je povinen zaplatit druhé straně pokutu ve výši 50,- Kč za 

každý, i započatý den prodlení. 

3.9 Pro účely správy je SV oprávněno sjednávat smlouvy týkající se zejména 

3.9.1 zajištění dodávek služeb spojených s užíváním společných částí a spojených 

s užíváním jednotek, nejde-li o služby, jejichž dodávky si vlastníci jednotek 

zajišťují u dodavatele přímo 

3.9.2 zajištění provozu vybraných technických zařízení spojených s užíváním 

společných částí domu a s užíváním jednotek, ke kterým nemá SV 

oprávnění je provozovat, jako jsou výměníkové/předávací stanice 

a podobná vyhrazená technická zařízení. 

3.9.3 zajištění činností spojených se správou 

3.9.4 pojištění domu 

3.9.5 nájmu společných částí domu. 

3.10 SV, které je odpovědné za správu 

3.10.1 dohlíží na plnění uzavřených smluv a vymáhá nároky z porušení povinností 

druhé smluvní strany 
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3.10.2 je oprávněno, určí-li tak shromáždění, uzavřít nebo měnit smlouvu 

s osobou, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku. 

Čl. 4  

Odpovědnost člena 

4.1 Za dluhy SV ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných 

částech. 

4.2 Při převodu vlastnického práva člena k jednotce nevzniká SV povinnost vypořádat 

příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu. 

4.3 SV je povinno na základě žádosti člena vyhotovit a tomuto členovi předat potvrzení 

pro převod vlastnického práva k jednotce o tom jaké dluhy související se správou 

domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky popřípadě, že takové dluhy 

nejsou. 

Čl. 5  

Orgány 

5.1 Orgány SV jsou 

5.1.1 shromáždění 

5.1.2 výbor společenství 

5.1.3 jiné orgány, zřídí-li je shromáždění. 

Čl. 6  

Shromáždění - postavení a působnost 

6.1 Nejvyšším orgánem SV je shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý 

z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech 

domu. 

6.2 Každý člen je oprávněn zúčastnit se shromáždění a požadovat i dostat na něm 

vysvětlení, týkající se záležitostí SV, pokud se požadované vysvětlení vztahuje 

k předmětu pořadu zasedání shromáždění dle pozvánky. Pokud by požadoval člen 

na shromáždění sdělení o skutečnostech, jejichž prozrazení by způsobilo SV 

vážnou újmu, budou mu poskytnuty neveřejně. 

6.3 Do působnosti shromáždění patří 

6.3.1 změna stanov 

6.3.2 změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo 

k jednotkám 

6.3.3 zřízení dalších volených orgánů, volba a odvolávání členů volených orgánů 

a rozhodování o výši jejich odměn 
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6.3.4 schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy 

o hospodaření SV a správě domu, jakož i určení celkové výše příspěvků na 

správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání 

nevyčerpaných příspěvků včetně způsobu rozdělení hospodářského 

výsledku tj. ztráty a zisku (např. z úroků, pokut, poplatků z prodlení, výnosů 

z pronájmu, zcizení) mezi členy 

6.3.5 schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu 

rozúčtování cen služeb na jednotky 

6.3.6 schválení závazných pravidel užívání domu, pozemku nebo zařízení 

(domovní řád apod. předpisy) 

6.3.7 schválení rozpočtu SV. 

6.4 Dále do působnosti shromáždění patří rozhodování o 

6.4.1 členství SV v právnické osobě působící v oblasti bydlení 

6.4.2 změně účelu užívání domu nebo bytu 

6.4.3 změně podlahové plochy bytu 

6.4.4 úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek 

6.4.5 změně podílu na společných částech 

6.4.6 změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka 

jednotky 

6.4.7 opravě nebo stavební úpravě společné části, není-li toto rozhodnutí 

v pravomoci statutárního orgánu 

6.4.8 udělování předchozího souhlasu 

a) k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému 

nakládání s nimi 

b) k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota 

převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo 

k jinému nakládání s nimi 

c) k uzavření smlouvy o úvěru SV včetně schválení výše a podmínek 

úvěru 

d) k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud 

dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní 

smlouvy souhlasil a to pouze v případech když zástavní právo zřizuje 

společenství jednotek k zajištění pohledávky společenství z úvěru 

v rámci působnosti správy domu a pozemku. 
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6.4.9 určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, 

i rozhodnutí o její změně, udělování předchozího souhlasu k uzavření 

smlouvy s touto osobou, jakož i schválení smlouvy s touto osobou 

a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti 

6.4.10 rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo 

v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí. 

Čl. 7  

Shromáždění - organizační věci 

7.1 Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně 

jedenkrát do roka. 

7.2 Shromáždění svolává statutární orgán i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají 

více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, jsou 

oprávněni svolat tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad SV sami. 

7.3 Kdo svolal shromáždění, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým 

bylo svoláno. Pokud se tak stane méně než 3 dny před oznámeným datem konání 

shromáždění, nahradí SV členům, kteří se dostavili podle pozvánky, účelně 

vynaložené náklady. 

7.4 Zasedání shromáždění je svoláváno pozvánkou, z níž musí být zřejmé místo, čas 

a pořad zasedání. K pozvánce budou připojeny podklady týkající se pořadu 

zasedání. Svolavatel je povinen umožnit každému členu včas se seznámit s těmito 

podklady. Pokud nejsou podklady připojeny k pozvánce, musí pozvánka obsahovat 

označení místa, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem 

pořadu zasedání shromáždění. Vhodné je jejich umístění na informační tabuli 

v domě SV nebo na webových stánkách společenství. Jde-li však o změnu stanov 

SV nebo o přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov SV, pak pozvánka 

vždy obsahuje informaci o umístění návrhu těchto změn stanov nebo návrhu 

usnesení. 

7.5 Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání shromáždění v pozvánce lze 

rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů. 

7.6 Pozvánka se zasílá členům nebydlícím v domě SV na adresu uvedenou v seznamu 

členů, nebo e-mailem. Pro ostatní členy společenství se svolání shromáždění 

oznamuje vyvěšením pozvánky na informační tabule v domě. Shromáždění je 

svoláváno tak, že pozvánka musí být odeslána a vyvěšena nejméně patnáct dnů 

před jeho konáním. 
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7.7 Člen společenství se zúčastňuje shromáždění osobně nebo v zastoupení na základě 

jím vydané písemné plné moci, ve které musí být uvedeno jak jeho zastoupení na 

shromáždění tak i jeho zastoupení při hlasování. Zástupcem tj. zmocněncem člena 

společenství může být fyzická či právnická osoba, která je členem nebo společným 

členem stejného společenství vlastníků jednotek. V plné moci musí být dále 

uvedeno na které konkrétní shromáždění je udělována a datum udělení zmocnění. 

Podpisy zmocnitele a zmocněnce nemusí být úředně ověřeny. Zmocněnec předá 

plnou moc při prezentaci svolavateli shromáždění. Jeden zmocněnec může 

zastupovat i více členů. 

7.8 Vzor plné moci je v Příloze č. 2 těchto stanov. 

7.9 Zasedání shromáždění zahájí předseda výboru nebo pověřený člen výboru, který 

ověří, zda je shromáždění způsobilé usnášet se. Předseda zajistí volbu 

zapisovatele, skrutátora, přečte pořad shromáždění a vede zasedání dle pořadu 

zasedání. 

7.10 Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají 

většinu všech hlasů tj. spoluvlastnických podílů; jeli však vlastníkem jednotky SV, 

k jeho hlasu se nepřihlíží. 

7.11 Na shromáždění hlasují členové veřejně. Shromáždění se může většinou hlasů 

přítomných členů usnést, že bude o určité záležitosti hlasovat tajně pomocí 

hlasovacích lístků. V takovém případě shromáždění současně stanoví postup pro 

tajné hlasování. 

7.12 Rozhodnutí se přijímá souhlasem většiny hlasů přítomných členů SV, ledaže tyto 

stanovy nebo právní předpis vyžadují vyšší počet hlasů, pak platí tento vyšší počet 

hlasů, a tak k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas 

7.12.1 všech hlasů členů SV 

a) o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům 

jednotek 

b) o změně poměrů příspěvku na správu domu a pozemku jinak než 

v důsledku změny podílu na společných částech 

7.12.2 dvoutřetinové většiny hlasů všech členů SV 

a) o uzavření smlouvy o úvěru společenství vlastníků včetně schválení 

výše a podmínek úvěru 

b) o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící 

v oblasti bydlení 

c) o zřízení volených orgánů, volba a odvolávání členů volených 

orgánů 

d) o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota 

převyšuje částku stanovenou odst. 11.13 těchto stanov 
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e) o vypořádání výsledku hospodaření včetně způsobu rozdělení 

hospodářského výsledku tj. ztráty, nebo zisku mezi členy 

f) o druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu 

7.12.3 většiny hlasů všech členů SV 

a) o výši odměn členům voleného orgánu 

b) o účetní závěrce a zprávy o hospodaření 

c) o výši příspěvků na správu domu a vlastní správní činnost pro příští 

období 

d) o vypořádání nevyčerpaných příspěvků 

e) o změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na 

vlastnické právo k jednotkám 

f) o změně podílu vlastníka jednotky na společných částech 

g) o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání 

vlastníka jednotky 

7.12.4 tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů na shromáždění 

a) o stavebních úpravách spočívajících v modernizaci, rekonstrukci 

a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vlastníkům 

jednotek velikost spoluvlastnických podílů na společných částech 

a nemění se vnitřní uspořádání domu 

b) o způsobu rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku na 

vlastníky jednotek 

c) o způsobu rozúčtování nákladů na vlastní správní činnost na 

vlastníky jednotek 

d) o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na 

dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek 

e) o změně stanov. 

7.13 Ze zasedání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá zapisovatel 

a předseda. Zápis musí obsahovat nezbytné údaje prokazující způsobilost 

shromáždění usnášet se, plná znění usnesení rozhodnutí a u každého rozhodnutí 

procentní body přítomných hlasů, procentní body hlasů pro, proti i zdržení se 

hlasování a výsledek rozhodnutí. Dále má zápis obsahovat záznam o průběhu 

zasedání, výsledky voleb pokud byly konány apod. Přílohou zápisu je listina 

přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly předloženy 

k jednotlivým projednávaným bodům. Zápis podepisuje předseda a zapisovatel. 

Zápisy včetně písemných podkladů k zasedání shromáždění jsou uchovávány 

u předsedy výboru. 
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Čl. 8  

Ochrana důležitých zájmů 

8.1 Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný člen navrhnout soudu, 

aby o záležitosti, v níž byl přehlasován soud rozhodl. Zároveň může navrhnout, 

aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. 

8.2 Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se člen o rozhodnutí dozvěděl nebo 

dozvědět mohl, jeho právo zaniká. 

8.3 Je-li pro to důležitý důvod, může člen 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 SV pro jeho rozpor se 

zákonem nebo se stanovami. 

Čl. 9  

Další způsoby rozhodování 

9.1 Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může statutární orgán SV 

navrhnout, aby členové rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání v písemné 

formě tj. per rollam (tzn. oběžníkem), a to do jednoho měsíce ode dne, na který 

bylo zasedání shromáždění svoláno. 

9.2 V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout o záležitostech spadajících do 

působnosti shromáždění. O jeho uskutečnění rozhoduje statutární orgán SV. 

9.3 Statutární orgán zašle návrh rozhodnutí členům nebydlícím v domě SV na adresu 

uvedenou v seznamu členů, nebo e-mailem. Pro ostatní členy společenství vyvěsí 

návrh rozhodnutí na informační tabule v domě. 

9.4 Návrh rozhodnutí mimo zasedání musí obsahovat návrh usnesení, podklady 

potřebné pro jeho posouzení, nebo údaj kde jsou podklady uveřejněny, údaje 

o lhůtě, ve které se má člen vyjádřit. Lhůta k vyjádření člena činí nejméně patnáct 

dní od doručení návrhu členu e-mailem nebo poštou; v této lhůtě však musí být 

statutárnímu orgánu doručena i odpověď člena a to e-mailem, nebo poštou 

a nepostačuje, je-li pouze písemnost dána poště k přepravě. 

9.5 K platnosti hlasování se vyžaduje písemné vyjádření člena, ve kterém je plné znění 

návrhu usnesení; rozhodnutí člena „souhlasím, nebo nesouhlasím, nebo zdržuji se 

hlasování“, s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, opatřené 

vlastnoručním podpisem člena na listině; podpis nemusí být úředně ověřen. 
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9.6 Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů SV, ledaže tyto stanovy nebo 

právní předpis vyžadují vyšší počet hlasů, pak platí tento vyšší počet hlasů, a tak 

k přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas 

9.6.1 všech hlasů členů SV 

a) o změně velikosti podílů na společných částech všem vlastníkům 

jednotek 

b) o změně poměrů příspěvku na správu domu a pozemku jinak než 

v důsledku změny podílu na společných částech 

9.6.2 dvoutřetinové většiny hlasů všech členů SV 

a) o uzavření smlouvy o úvěru společenství vlastníků včetně schválení 

výše a podmínek úvěru 

b) o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící 

v oblasti bydlení 

c) o zřízení volených orgánů, volba a odvolávání členů volených 

orgánů 

d) o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota 

převyšuje částku stanovenou odst. 11.13 těchto stanov 

e) o vypořádání výsledku hospodaření včetně způsobu rozdělení 

hospodářského výsledku tj. ztráty, nebo zisku mezi členy 

f) o druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu 

g) o stavebních úpravách spočívajících v modernizaci, rekonstrukci 

a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vlastníkům 

jednotek velikost spoluvlastnických podílů na společných částech 

a nemění se vnitřní uspořádání domu 

h) o způsobu rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku na 

vlastníky jednotek 

i) o způsobu rozúčtování nákladů na vlastní správní činnost na 

vlastníky jednotek 

j) o způsobu rozúčtování nákladů na služby (vyjma nákladů na 

dodávku tepla a teplé vody) na vlastníky jednotek 

k) o změně stanov 

9.6.3 většiny hlasů všech členů SV 

a) o výši odměn členům voleného orgánu 

b) o účetní závěrce a zprávy o hospodaření 
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c) o výši příspěvků na správu domu a vlastní správní činnost pro příští 

období 

d) o vypořádání nevyčerpaných příspěvků 

e) o změně prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na 

vlastnické právo k jednotkám 

f) o změně podílu vlastníka jednotky na společných částech 

g) o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání 

vlastníka jednotky. 

9.7 Nedoručí-li člen ve stanovené lhůtě statutárnímu orgánu svůj souhlas s návrhem 

usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Většina hlasů se počítá z celkového 

počtu hlasů všech členů SV. 

9.8 Statutární orgán oznámí členům písemně výsledek hlasování bez zbytečného 

odkladu, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého 

usnesení. Ustanovení odst. 7.13 těchto stanov se použije přiměřeně. 

Čl. 10  

Společná ustanovení volených orgánů 

10.1 Členem voleného orgánu SV (nebo voleným orgánem, dále jen členem voleného 

orgánu) může být jen ten, kdo je vlastník jednotky v domě, kdo je plně svéprávný 

a bezúhonný (ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské 

podnikání); a je starší osmnácti let; to platí i pro zástupce právnické osoby, která 

je sama členem voleného orgánu. 

10.2 Členem voleného orgánu nemůže být ten, jehož příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec nebo manžel (manželka) je též členem voleného orgánu téhož SV. 

10.3 Členství v jednom voleném orgánu je neslučitelné s členstvím v jiném voleném 

orgánu téhož SV. 

10.4 Funkční období volených orgánů je pětileté; opětovná volba je však možná. 

10.5 Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby takový 

člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při 

jeho neúčasti hlasoval. 

10.6 Členové volených orgánů, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat 

náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění. 

10.7 Volený orgán rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Zasedání voleného 

orgánu se svolá vhodným způsobem ve lhůtě nejméně tři dny před jeho konáním. 

Z pozvánky musí být patrné místo, čas a pořad zasedání. Kdo zasedání svolal, 

může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. 
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10.8 Osoba pověřená vedením zasedání voleného orgánu (předsedající) vede 

zasedání tak, jak byl jeho pořad na pozvánce uveden, ledaže se volený orgán 

usnese na jiném pořadu zasedání. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad 

zasedání při jeho svolání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů 

voleného orgánu. 

10.9 Hlasování ve voleném orgánu je veřejné a každý člen má jeden hlas; při dosažení 

rovnosti hlasů je předmětná záležitost opakovaně projednána a hlasování se 

opakuje; v případě opakované rovnosti hlasů se předmětná záležitost, dle 

rozhodnutí voleného orgánu, může odložit na jeho další zasedání. 

10.10 Kdo přijme funkci voleného orgánu, zavazuje se, že bude tuto funkci vykonávat 

s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná 

nedbale ten, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit 

při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 

10.11 Člen voleného orgánu odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní 

povinnosti. Odpovědnosti se člen voleného orgánu zprostí, prokáže-li, že škodu 

nezavinil. Odpovědnosti se člen voleného orgánu též zprostí tehdy, jestliže 

nesouhlasil s rozhodnutím voleného orgánu, z jehož plnění vznikla společenství 

škoda, a nechal si svůj nesouhlas zaprotokolovat v zápise o jednání voleného 

orgánu, které přijalo předmětné rozhodnutí. 

Čl. 11  

Statutární orgán - výbor společenství vlastníků 

11.1 Výbor společenství vlastníků je volený orgán SV. Členy výboru volí a odvolává 

shromáždění. 

11.2 Výbor SV (dále též výbor) je čtyřčlenný a je statutární orgán SV. Výbor je současně 

výkonným orgánem SV, řídí a organizuje běžnou činnost SV, rozhoduje ve věcech 

spojených se správou, s výjimkou těch věcí, které jsou obecně závazným právním 

předpisem a stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromáždění, nebo které 

si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. 

11.3 Výbor plní usnesení rozhodnutá shromážděním. Výbor za svou činnost odpovídá 

shromáždění, které volí členy výboru na funkční období pěti let a také je 

odvolává. Funkce člena dosavadního výboru však též zaniká volbou všech členů 

nového výboru. 

11.4 Člen výboru může být volen opakovaně. 

11.5 Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. 

Odstoupení musí oznámit výboru písemně, pak jeho funkce končí dnem, kdy 

výbor odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím třiceti dnů 

ode dne doručení oznámení o odstoupení. 

11.6 Za člena výboru, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždění novou 

volbu, a to do 60 dní po zániku jeho funkce. 
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11.7 Svého předsedu a místopředsedu volí výbor z řad svých členů a z  funkce 

předsedy a místopředsedy jej též odvolává. 

11.8 Za SV 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. 

11.9 Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor svolává jeho 

předseda nebo výborem písemně pověřený člen výboru. 

11.10 Nesvolá-li v dohodnutých lhůtách výbor předseda, může tak učinit 

místopředseda nebo další dva členové výboru. 

11.11 Z jednání výboru se pořizuje zápis, který musí obsahovat 

11.11.1 datum a místo konání 

11.11.2 přijatá usnesení 

11.11.3 výsledky hlasování členů výboru 

11.11.4 námitky členů výboru při rozhodnutí výboru, kteří požádali o jejich 

zaprotokolování. 

11.12 Výbor jako výkonný orgán zejména 

11.12.1 svolává shromáždění, připravuje podklady pro jeho jednání, řídí 

a organizuje zasedání shromáždění 

11.12.2 odpovídá za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a předložení 

přiznání k daním, sestavení hospodářské zprávy, kterou předkládá 

shromáždění ke schválení 

11.12.3 odpovídá za vedení písemností, zápisů ze shromáždění a jednání výboru, 

usnesení rozhodování apod. 

11.12.4 odpovídá za vedení evidence členství a evidenční listy jednotek 

společenství 

11.12.5 sjednává dohody o provedení prací, o dodávce služeb, kontroluje jejich 

kvalitu, za provedení dodávky zajišťuje proplacení faktur, které musí být 

podepsané předsedou a jedním členem výboru 

11.12.6 činí opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků jednotek na příspěvcích 

a zálohách určených k finančnímu krytí nákladů za správu domu 

a majetku, nákladů za vlastní správní činnost a nákladů za služby 

11.12.7 má právo vyzvat vlastníky jednotek, aby do doby, než vlastník jednotky 

dlužící zálohy na služby své dluhy uhradí, složili na účet společenství 

zálohu na pokrytí těchto dluhů, aby nedošlo k platební neschopnosti 

společenství a dodávka služeb nebyla přerušena 
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11.12.8 uzavírá smlouvy k zajištění dodávek služeb spojených s užíváním 

jednotek vlastníků, k zajištění správy domu a pozemku, k zajištění vlastní 

správní činnosti. 

11.13 Výbor SV je oprávněn rozhodnout o nabytí nemovitých a movitých věcí v souladu 

se schváleným rozpočtem společenství. V ostatních případech je oprávněn 

rozhodnout o 

11.13.1 nabytí movitých věcí, jejichž pořizovací cena v souhrnu za kalendářní rok 

nepřesáhne částku 40.000,- Kč 

11.13.2 zcizení (prodeji) nebo zatížení movitých věcí, jejichž zůstatková cena, 

jde-li o dlouhodobý hmotný nebo dlouhodobý nehmotný majetek, 

nebo cena obvyklá, jde-li o jiný movitý majetek, v souhrnu za kalendářní 

rok nepřesáhne částku 40.000,- Kč. 

11.14 Výbor SV je oprávněn rozhodnout o opravě, modernizaci nebo rekonstrukci 

společných částí v souladu se schváleným plánem oprav, modernizací 

a rekonstrukcí společných částí a rozpočtem společenství. V ostatních případech 

je oprávněn rozhodnout o nákladech na opravu, modernizaci nebo rekonstrukci, 

nepřesáhnou-li náklady v jednotlivém případě částku 40.000,- Kč, tento limit 

neplatí, pokud jde o opravu nebo inovaci prováděnou v souvislosti s havárií nebo 

mimořádnou událostí, nebo o opravu jejíž nutnost plyne z revizní zprávy. 

11.15 Při zadání opravy, modernizace nebo rekonstrukce v očekávané souhrnné částce 

do 50.000,-Kč, je oprávněn výbor oslovit jednoho potencionálního dodavatele 

přímo, bez výběrového řízení; v ostatních případech je povinen oslovit nejméně 

tři potencionální dodavatele. 

Čl. 12  

Další volené orgány 

12.1 Shromáždění může zřídit další orgány SV, zejména kontrolní komisi. 

12.2 V takovém případě shromáždění svým usnesením v souladu s těmito stanovami 

schválí statut takového orgánu, kterým upraví jeho pravomoci a ostatní potřebné 

skutečnosti. Výbor implementuje statut do těchto stanov. 

Čl. 13  

Další pravidla pro správu 

13.1 SV je právnickou osobou odpovědnou za správu domu a pozemku, je však na 

základě rozhodnutí shromáždění oprávněno uzavřít se třetí osobou, odborně 

k tomu způsobilou, smlouvu o zajišťování některých činností správy domu 

a pozemku. 

13.2 Vzniknou-li členům práva z vad jednotky, zastupuje je SV při uplatňování těchto 

práv. 
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13.3 Společnými částmi jsou ty části domu a pozemku, které podle své povahy mají 

sloužit vlastníkům jednotek společně. Mezi společné prostory náležejí zejména 

vchody, schodiště, chodby, sušárny, místnosti pro uložení kočárků a jízdních kol, 

sklepní prostory a další prostory určené pro společné užívání. 

13.4 Vývěsky, nápisy a další informační 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. Při zániku práva na umístění informačního zařízení 

nebo poté co ztratí svou aktuálnost, je ten, kdo je umístil, povinen neprodleně 

toto zařízení odstranit a svým nákladem uvést místo do původního stavu. Je-li 

takovéto zařízení umístěno, je umísťující povinen dbát na jeho řádný vzhled 

a udržovat je. 

13.5 Zakazuje se umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící pro 

podávání informací členům statutárním orgánem SV. 

13.6 Pokud člen uzavře domovní uzávěry vody, plynu a podobně, zajistí, aby jejich 

uzavření a zejména otevření bylo včas oznámeno ostatním členům nebo 

uživatelům jednotek. 

13.7 K hlavním uzávěrům vody, plynu, kanalizačním čistícím vstupům, rozvodům tepla 

a dalším obdobným zařízením ve společných prostorách musí být vždy zajištěn 

volný přístup. Pokud jsou tato zařízení umístěna v prostorách člena, musí zajistit, 

aby k nim byl umožněn přístup i za jeho nepřítomnosti. 

13.8 Klíče od uzamykaných společných prostor v domě od místností, kde jsou 

domovní uzávěry vodovodu, plynovodu, rozvodů tepla a dalších důležitých 

zařízení, jsou uloženy na místě k tomu určeném statutárním orgánem. 

13.9 Při provádění stavebních prací v jednotkách oznámí člen termín provádění 

stavebních prací statutárnímu orgánu a vhodným způsobem též ostatním 

členům. Práce lze provádět pouze v pracovních dnech v době od 8:00 hodiny 

do 18:00 hodin. 

13.10 V době od 22:00 hodiny do 6:00 hodin se každý v domě tj. vlastníci, nájemci, 

hosté apod., zdrží rušení nočního klidu tj. vytvářením otřesů, hluku zejména 

používáním hlučných přístrojů a nástrojů, hrou na hudební nástroje, zpěvem, 

reprodukcí zvuků a hlasitou komunikací. 

13.11 Statutární orgán zajišťuje kontrolu využití společných částí v souladu s jejich 

určením. V případě zájmu vlastníka jednotky o využití nebo přenechání do 

výlučného užívání společných částí, včetně společných domovních prostor, 

uzavírá člen dohodu s ostatními členy a s dohodou musí vyslovit souhlas 

shromáždění. 
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13.12 Dohoda o přenechání obsahuje popis a určení vyhrazené společné části určené 

vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanovenou výši příspěvku se zřetelem 

k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsah povinností vlastníka jednotky 

spravovat tuto část na vlastní náklad včetně umožnění přístupu do vyhrazené 

společné části pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu 

domu nebo voleným orgánem SV. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu 

zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. 

13.13 Ostatní pravidla pro správu domu a pozemku a jejich užívání a užívání společných 

částí jsou mimo právních předpisů a těchto stanov dána prohlášením vlastníka, 

usneseními shromáždění a domovním řádem je-li  vydán. 

Čl. 14  

Pravidla pro tvorbu rozpočtu, stanovení příspěvků a záloh 

 

14.1 Tvorba rozpočtu SV zahrnuje plánování nákladů a výnosů zúčtovacího období. 

Náklady SV v zúčtovacím období jsou tvořeny (i) náklady na správu domu 

a pozemku, (ii) náklady na vlastní správní činnost a (iii) náklady na plnění spojená 

nebo související s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Pro 

finanční krytí těchto nákladů mají vlastníci jednotek peněžitou povinnost platit 

pravidelné měsíční příspěvky a zálohy, které zejména tvoří výnosy SV 

v zúčtovacím období. 

14.2 Rozúčtování tj. vyčíslení a způsob rozdělení nákladů uvedených v odst. 14.1 na 

jednotlivé vlastníky jednotek určuje výši příspěvků a záloh; tyto jsou tvořeny 

pevnými částkami stanovenými rozhodnutím shromáždění nebo jsou částky 

stanoveny výpočtem v poměru velikosti spoluvlastnického podílu na každou 

jednotku či počtem osob rozhodných pro rozúčtování služeb v průběhu 

zúčtovacího období. 

14.3 Příspěvky a zálohy jsou sloučeny do pravidelné měsíční paušální platby na účet 

společenství. Nebude-li určeno jinak, platba je povinně splatná nejpozději ve 

stanovené lhůtě tj. do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po tom, za 

který měsíc je placena tj. pozadu. 

14.4 Zúčtovací období je od 01. ledna do 31. prosince kalendářního roku. 

14.5 Pokud není pro daný kalendářní rok rozhodnuto jinak, platí výše plateb příspěvků 

a záloh stanovená pro období předchozího roku i pro daný kalendářní rok. 

14.6 Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. 
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14.7 Výbor SV může rozhodnout o změně výše měsíční zálohy event. příspěvku 

v průběhu roku a to zejména v oprávněných důvodech např. změny rozsahu nebo 

kvality služby event. mimořádných oprav, stavebních úprav, výměn technologií 

rozvodů domu apod. Změněná měsíční záloha resp. příspěvek může být 

požadován nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného 

oznámení nové výše zálohy resp. příspěvku. Změna výše měsíční zálohy musí být 

v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy resp. příspěvku nedojde. 

14.8 Vyúčtování tj. vyčíslení skutečné výše nákladů, záloh a příspěvků v daném 

zúčtovacím období pro jednotlivé jednotky obsahuje zejména tyto položky: 

(i) skutečné náklady na služby v členění rozsahu služeb; (ii) celkový předpis 

příspěvků na správu domu a pozemku; (iii) celkový předpis příspěvků na vlastní 

správní činnost; (iv) celkové součty skutečných nákladů služeb a předpisu 

příspěvků; (v) součty nákladů služeb a příspěvků celkem; (vi) součty měsíčních 

paušálních plateb celkem; (vii) přeplatky nebo nedoplatky tj. rozdíly součtů 

nákladů služeb a příspěvků mínus součty měsíčních paušálních plateb. 

14.9 Vyúčtování záloh služeb, příspěvků na vlastní správní činnost a příspěvků na 

správu domu a majetku (dále též vyúčtování) za zúčtovací období, včetně 

doručení vyúčtování vlastníku jednotky, musí být provedeno nejpozději do 

4 měsíců od skončení zúčtovacího období. 

14.10 Vyúčtování SV doručí vlastníkům jednotek bydlícím v domě SV do poštovních 

schránek nebo jej člen výboru předá osobně; vlastníkům jednotek bydlícím mimo 

dům SV bude doručeno vyúčtování e-mailem nebo poštou. Současně bude 

informace o vyúčtování vyvěšena na informačních tabulích v domě SV a na 

webových stránkách SV. 

14.11 Vlastník jednotky uplatní případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování SV 

neprodleně, nejpozději však v době 30 dní od doručení vyúčtování. Po marném 

uplynutí této doby již nelze účinně vznést námitky proti vyúčtování a dojdou-li 

takové tak se k nim nepřihlíží. 

14.12 SV vyřídí písemně uplatněné námitky dle odst. 14.11 těchto stanov do 30 dní od 

jejich doručení výboru SV. 

14.13 Vypořádání tj. vrácení přeplatku nebo zaplacení nedoplatku peněžitým plněním 

provedou SV nebo vlastník jednotky nejpozději ve lhůtě 4 měsíců ode dne 

doručení vyúčtování vlastníku jednotky. 

14.14 Shromáždění může určit i další mimořádnou pravidelnou platbu, je-li toho třeba 

za účelem tvorby finanční rezervy, krytí dalších nutných nebo běžných výdajů 

např. financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí apod. 

14.15 Příspěvky na správu domu a pozemku 

14.15.1 Na správu domu a pozemku platí vlastník jednotky příspěvky, které jsou 

určeny ke krytí nákladů správy domu a pozemku, a tyto tvoří Fond 

správy domu a pozemku tj. Fond oprav (FO). 
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14.15.2 S příspěvky se provádí rozúčtování a vyúčtování. 

14.15.3 Vypořádání příspěvků se provádí pouze u dlužníků za účelem vymáhání 

dluhu, tj. nedoplatku příspěvků. 

14.15.4 Nevyčerpané příspěvky se nevypořádají a převedou se do následujícího 

roku. 

14.15.5 Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká SV povinnost 

příspěvky ke dni účinnosti převodu vypořádat, tj. společenství nevrací 

nespotřebované příspěvky bývalému vlastníku jednotky. 

14.15.6 Výše příspěvků je dána rozúčtováním nákladů na správu domu 

a pozemku mezi vlastníky jednotek v poměru velikosti jejich podílu na 

společných částech tj. podle velikosti plochy vlastněné jednotky v m2. 

14.15.7 Náklady správy domu a pozemku tvoří veškeré náklady, které jsou 

výlučně spojené s provozem a údržbou společných částí. Správa domu 

a pozemku zahrnuje skutečnosti odst. 3.2 a odst. 3.4 těchto stanov. 

Dále sem patří náklady na 

a) provoz, údržbu, opravy, stavební úpravy a jiné změny společných 

částí, rekonstrukce a modernizace domu včetně změn vedoucích 

ke změně jejich užívání 

b) provoz, údržbu, opravy, servis, modernizace a výměny zařízení 

v domě uvedených v bodě e) odst. 14.15.7 včetně vodoměrů 

studené a teplé užitkové vody 

c) činnosti spojené s přípravou, např. příprava stavebního projektu, 

zpracování směrnic pro stavbu, stavební dozor, vybudování 

a vybavení staveniště apod., a prováděním změn společných částí 

domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou 

v užívání 

d) zřízení, udržování nebo zlepšování zařízení v domě sloužícím všem 

spoluvlastníkům domu 

e) revize: technických sítí, společných technických zařízení domu, 

protipožárního zařízení, rozvodů domácích telefonů a zvonků, 

hromosvodů, rozvodů elektroinstalace, rozvodů plynu, rozvodů 

energií včetně tepla, teplé vody, pitné vody, kompaktní 

výměníkové stanice a tlakových nádob, telekomunikačních 

a elektronických komunikačních zařízení, a jiných společných 

zařízení podle technického vybavení domu 

f) na dotaci schválenou rozhodnutím společenství o vypořádání 

nevyčerpaných příspěvků FO k úhradě takových nákladů SV, které 

lze rozúčtovat na každého vlastníka jednotky ve výši dopovídající 

jeho podílu na společných částech domu a pozemku 
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g) údržba pozemku a údržba přístupových cest na pozemku 

h) deratizace, dezinfekce, dezinsekce společných prostor domu 

i) pojištění domu. 

14.16 Příspěvky na vlastní správní činnost 

14.16.1 Na vlastní správní činnost platí vlastník jednotky příspěvky, které jsou 

určeny ke krytí nákladů vlastní správní činnosti, a tyto tvoří Fond vlastní 

správní činnosti tj. Správní fond (SF). 

14.16.2 S příspěvky se provádí rozúčtování a vyúčtování. 

14.16.3 Vypořádání příspěvků se provádí pouze u dlužníků za účelem vymáhání 

dluhu tj. nedoplatku příspěvků. 

14.16.4 Nevyčerpané příspěvky se nevypořádají a převedou se do následujícího 

roku. 

14.16.5 Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká SV povinnost 

příspěvky ke dni účinnosti převodu vypořádat, tj. společenství nevrací 

nespotřebované příspěvky bývalému vlastníku jednotky. 

14.16.6 Výše příspěvků je dána rozúčtováním nákladů na vlastní správní činnost 

a je mezi vlastníky jednotek rozdělena rovným dílem. 

14.16.7 Náklady na činnosti týkající se správy domu a pozemku z hlediska 

správních činností tj. vlastních správních činností tvoří veškeré náklady, 

které jsou spojené se správními činnostmi uvedenými v odst. 3.5 

těchto stanov. 

Patří sem i podobné náklady vlastní správní činnosti tj. náklady 

a) zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů SV 

b) 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 pokud 

tyto nejsou hrazeny ze záloh na služby 

c) pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například 

počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy 

d) kancelář osoby odpovědné za správu domu a pozemku a to např. 

kancelářské vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny 

je-li samostatně měřena, poštovné 

e) na dotaci schválenou rozhodnutím společenství o vypořádání 

nevyčerpaných příspěvků SF k úhradě takových nákladů SV, které 

lze rozúčtovat na každou jednotku ve stejné výši 

f) poskytování právních služeb týkajících se správy domu, pozemku. 
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14.17 Zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty (dále též služby) 

14.17.1 Na plnění spojená nebo související s užíváním bytů a nebytových 

prostorů v domě s byty platí příjemce služeb tj. vlastník jednotky zálohy, 

které jsou určeny ke krytí nákladů za služby poskytované společenstvím. 

14.17.2 Výše záloh se stanovuje na základě skutečných nákladů předcházejícího 

zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok, s přihlédnutím 

k předpokládané výši nákladů pro daný kalendářní rok. 

14.17.3 Se zálohami se provádí rozúčtování, vyúčtování a vypořádání. 

14.17.4 Vypořádání záloh tj. finanční vyrovnání se provádí jak za účelem vrácení 

přeplatku záloh, tak za účelem vymoci dluhu tj. nedoplatku záloh. 

14.17.5 Při převodu vlastnického práva k jednotce vzniká SV povinnost zálohy na 

služby ke dni účinnosti převodu vypořádat. 

14.17.6 Náklady služeb tvoří tyto poskytované služby 

a) dodávku vody a odvádění odpadních vod (vodné a stočné) 

b) dodávku tepla na vytápění a na ohřev vody 

c) odečet hodnot ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na 

teplo, tj. hodnot z elektronických indikátorů topných nákladů 

včetně výpočtu vyúčtování topných nákladů 

d) dodávka elektrické energie na osvětlení společných prostor 

v domě a na napájení společné televizní antény (STA) 

e) odvoz komunálního odpadu 

f) úklid společných prostor v domě 

g) umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu 

h) dalších poskytovaných plnění spojených či souvisejících s užíváním 

bytů a nebytových prostorů v domě s byty. 

14.17.7 O rozsahu poskytovaných služeb rozhoduje společenství. 

14.17.8 Rozúčtování nákladů služeb na vlastníky jednotek se provede takto 

a) náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru 

naměřených hodnot na podružných vodoměrech studené a teplé 

užitkové vody v jednotce vlastníka 

b) náklady na dodávku tepelné energie na vytápění a na ohřev vody 

tj. poskytování teplé užitkové vody podle právního předpisu, 

kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou 

energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody 

mezi konečné spotřebitele, nedojde-li k ujednání všech vlastníků 

jednotek o jiném postupu 
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c) náklady na odečty hodnot z elektronických indikátorů topných 

nákladů k rozúčtování nákladů na teplo včetně výpočtu vyúčtování 

topných nákladů podle počtu topných těles (radiátorů) v jednotce 

vlastníka 

d) náklady na spotřebu elektrické energie pro osvětlení společných 

prostor v domě podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování 

e) náklady na spotřebu elektrické energie pro napájení STA domu 

jsou rozděleny stejným dílem na Společenství vlastníků jednotek 

2618 a 2619, kterému je tento náklad vyfakturován, a stejným 

dílem na Společenství vlastníků jednotek 2620 a 2621. Náklad 

Společenství vlastníků jednotek 2620 a 2621 je rozúčtován 

stejným dílem na každou jednotku vlastníka. 

f) náklady na odvoz směsného komunálního odpadu podle počtu 

osob v jednotce vlastníka rozhodných pro rozúčtování 

g) náklad na úklid společných prostor stejným dílem na každou 

jednotku vlastníka 

h) náklady na umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu 

stejným dílem na jednotku vlastníka 

i) další náklady na poskytovaná plnění spojená či související 

s užíváním bytů a nebytových prostorů se rozúčtují podle platných 

právních předpisů, případně podle rozhodnutí shromáždění SV. 

14.18 Nesplní-li vlastník jednotky svoji peněžitou povinnost a vznikne mu dluh na 

měsíčním peněžitém plnění tím, že nezaplatí příspěvky na krytí nákladů správy 

domu a pozemku do FO nebo příspěvky na krytí nákladů vlastní správní činnosti 

do SF nebo zálohy na krytí nákladů služeb ve stanovené lhůtě je vedle povinnosti 

zaplatit dluh dále povinen, v případě prodlení které přesahuje 10 dní ode dne 

jeho splatnosti, zaplatit úrok z prodlení, kterého sazba je 36,5% p. a. dlužné 

částky. 

14.19 Nesplní-li společenství vlastníků nebo vlastník jednotky svoji peněžitou povinnost 

a vznikne mu dluh na peněžitém plnění tím, že nevypořádá přeplatek nebo 

nedoplatek dle odst. 14.13 těchto stanov je vedle povinnosti vypořádat přeplatek 

nebo nedoplatek zaplatit druhé straně úrok z prodlení, kterého sazba je 36,5% 

p. a. dlužné částky.  

14.20 Výbor SV je povinen neprodleně po zjištění vzniku dluhu na měsíčním peněžitém 

plnění dle odst. 14.18 těchto stanov nebo dluhu na vypořádání dle odst. 14.19 

těchto stanov nebo dluhu na pokutě dle odst. 3.8 těchto stanov, písemně 

upozornit vlastníka jednotky na dluh. Výbor SV upozornění učiní dopisem, 

odeslaným doporučeně na posledně známou adresu vlastníka jednotky a vyzve 

jej tak k úhradě. Ve výzvě bude uveden právní důvod dluhu, jeho výše, číslo účtu, 

variabilní symbol a stanovena dodatečná, nejméně sedmidenní lhůta k zaplacení. 
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Stejnopis výzvy doporučeného dopisu může být souběžně předán vlastníku 

jednotky osobně nebo zaslán e-mailem. Nedojde-li k úhradě, ani dohodě 

o vypořádání dluhu v průběhu měsíce následujícího po této výzvě k plnění, podá 

výbor SV žalobu na zaplacení dlužné částky proti vlastníku jednotky s uplatněním 

veškerých nákladů spojených s vymáháním včetně nákladů na soudní poplatek 

a nákladů právního zastoupení. 

Čl. 15  

Doplňující ustanovení 

15.1 Odkazují-li tyto stanovy na právní předpisy či jiné normy, nepokládá se za změnu 

stanov, pokud tyto právní předpisy nebo jiné normy budou změněny 

či nahrazeny. V takovém případě platí jejich znění v době, kdy se použijí na řešený 

právní vztah. 

15.2 Odkazují-li stanovy na rozhodnutí orgánů SV, jde vždy o taková rozhodnutí, která 

byla přijata v jejich kompetenci a jsou v souladu s právními předpisy pokládána 

za platná. 

15.3 Svá práva uplatňuje vlastník jednotky vůči statutárnímu orgánu SV, zasedá-li 

shromáždění, uplatňuje svá práva vůči shromáždění. 

15.4 Není-li výslovně stanovami určeno, vůči kterému orgánu má člen učinit určitý 

úkon či splnit povinnost, je tímto orgánem statutární orgán SV, to neplatí, je-li 

rozhodnutím shromáždění určena jiná osoba, zejména jde-li o osobu, která má 

na základě smlouvy se SV zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku. 

V Žatci dne 03. prosince 2016 

 

Za Výbor společenství vlastníků 

předseda Ing. Martin Dien v. r. 



Příloha č. 1

Ulice č.p. U Jezu 2621

Město PSČ Žatec 438 01 U Jezu 2621 438 01 Žatec

Číslo jednotky/Číslo vchodu 10/2621 7 Byt 2+1 Kategorie 1

Podlahové plochy jednotky Předsíň Kuchyně Koupel/WC 1. místn. 2. místn. 3. místn. 4. místn. Lodžie

(1)[m2] Z pasportu bytu 8,16 12,44 3,53 16,3 20,44 4,2 2,5
(2)

[m
2
] Z prohlášení vlastníka 8,16 12,44 3,5 16,3 20,44 4,2 2,5

(3)[m2] Nezapočítáno do plochy jednotky

(1) (2) Zaokrouhl.

[m2] 65,07 65,04 65,00 650

CPPJ pro výpočet příspěvku do fondu oprav [m2] 65,07 65,04 65,00 14494

[m2] 60,87 60,84

Příjmení Jméno Uživatel od Vlastník od Vlastník do

Rodek Josef 15.6.2009

Rodeková Radoslava 15.6.2009

Ulice č.p.

Město, PSČ Žatec 438 01

2.2 Osoby bydlící v bytě (mimo vlastníka) Počet 2 4 kusy

Příjmení Jméno Bydlí od Bydlel do

Rodek Radek 15.6.2009

Smoljaková Věra 1.11.2010

2

Od vchodu 2620/2621 jsem převzal(a) 

patentovaných klíčů s doživotně chráněným 

profilem, které jsou majetkem Společenství. 

Klíče jsem povinen/povinna chránit před 

ztrátou.

Po prodeji či předání bytu jinému vlastníkovi, 

jsem povinen/povinna klíče vrátit tzn. předat 

správci domu. 2.3 Počet osob bydlících v bytě (včetně vlastníka) celkem 

(3)
Sklepní

kóje

Nebyt

prostor

Celková podlahová plocha jednotky (CPPJ) Spoluvlastnický

podíl na společených 

částech domu

4,48%

2. Vlastník /Spoluvlastníci/SJM jednotky

2.1 Trvalé bydliště
U vodojemu 2712b/23

Plocha započitatelná k výpočtu tepla a TUV z CPPJ 

Nadzemní podlaží

Evidenční list jednotky

Správce domu Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci

Sídlo

1. Základní údaje jednotky



Platí od Poznámka

Poskytování Jednic ks EITN

ano 3,41 Kč/m2+ Kč/díl 60,84 3

ano 267,00 Kč/m3+ Kč/m2
1,5

ano 98,00 Kč/m3
3,5

ano 20,00 Kč/byt 1

ano 71,00 Kč/byt 1

ano 284,00 Kč/byt 1

ano 37,00 Kč/osobu 2

Společná televizní antéma ano 0,00 Kč/byt 1

Fond oprav ano 21,00 Kč/m
2

65,00

ano 210,00 Kč/byt 1

ne 0,00 Kč/byt 1

ne 0,00 Kč/byt 1
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Platba Částka p.m. 3 700,00 Kč měsíčně

Číslo BÚ Banka

Vlastníkem uvedeného účtu je Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci

VS pro úhradu inkasem

VS pro úhradu platebním příkazem

V Žatci dne

Podpis předsedy výboru SVJ Podpis vlastníka

Ing. DIEN Martin v.r.

262110 číslo vchodučíslobytu

262110 číslo vchodučíslobytu

Potvrzuji správnost údajů v tomto evidenčním listu jednotky a jsem si vědom(a) povinnosti do jednoho měsíce hlásit veškeré 

změny v údajích tohoto listu, zejména v položkách vlastník, osoby bydlící v bytě či užívající byt.

01. ledna 2016

bankovním převodem 3 396,97 Kč Doporučená částka 

78-6997950207/0100 Komerční Banka a.s. je splatná do 20. dne následujícího měsíce

Jiné služby 0,00 Kč 0,00 Kč

Za zúčtovací období

40 763,61 Kč4. Měsíční kumulativní záloha na služby a příspěvky na správu

Vlastní správa domu (Banka, Účto, Kancelář) 210,00 Kč 2 520,00 Kč

Jiné služby 0,00 Kč 0,00 Kč

Komunální odpad 74,00 Kč 888,00 Kč

1 365,00 Kč 16 380,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Úklid společných prostor v domě 71,00 Kč 852,00 Kč

Elektronikcá komunikace Grape 284,00 Kč 3 408,00 Kč

Studená voda (SV) (vodné + stočné) 343,00 Kč 4 116,00 Kč

Osvětlení společných prostor domu 20,00 Kč 240,00 Kč

Dodávka tepla pro ústřední topení (ÚT) (ZS+SS+EITN) 521,51 Kč 6 258,10 Kč

Teplá užitková voda (TUV) (ohřev + vodné + stočné) 508,46 Kč 6 101,51 Kč

3. Předpis záloh na služby a příspěvků na správu domu a pozemku 01. ledna 2016 Výpočet proveden dle roku 2015

Kč/Jednici Příspěvek/Záloha p.m. Platba/Záloha p.a.



Příloha č. 2 

PLNÁ MOC 
pro zastoupení vlastníka jednotky na shromáždění společenství vlastníků jednotek 

Já, níže podepsaný(á) 

........................................................................................, nar. dne ....................................., bytem ................................................................................................. 

vlastník jednotky Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 

jednotka č. ................. v domě č. p. ................................. U Jezu v Žatci, PSČ 438 01 

bytem ................................................................................ č. p. ...............................v ................................................................... PSČ ........................................... 

dále jen zmocnitel 

uděluji tímto plnou moc 

panu(í) .............................................................................. nar. dne ....................................., bytem ................................................................................................ 

vlastníku jednotky Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 

jednotka č. ................. v domě č. p. ................................. U Jezu v Žatci, PSČ 438 01 

dále jen zmocněnec 

k tomu, aby se zúčastnil shromáždění a zastupoval mě při rozhodování a hlasování na shromáždění Společenství vlastníků jednotek U Jezu 2620 a 2621 v Žatci 

konaném dne ........................................................, od ................................. hodin ve společných prostorech domu. 

V ..................................................... dne .................................................. 

................................................................................... 
Zmocněnec 

Se shora uvedeným souhlasím a zmocnění v celém rozsahu přijímám. 

V ..................................................... dne .................................................. 

................................................................................... 
Zmocnitel 
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