
 

Úpravy k dokumentu "Návrh stanov" doplnění v níže uvedeném 

znění: 
 
 

Doplnění je následující:  
Čl. 14, odst. 14.17, pododst. 14.17.6 za písm. g), je doplněn text písm. g1) ve znění:  

"g1) umožnění elektronické komunikace"  
Čl. 14, odst. 14.17, pododst. 14.17.8 za písm. h) je doplněn text písm. h1) ve znění:  

"h1) náklady na umožnění elektronické komunikace stejným dílem na jednotku vlastníka 

jednotky"  

 

Při kontrole "Návrhu stanov" vznikl pozitivní podnět pro obsahovou úpravu odstavce 14.1 v 

Čl. 14 a to jeho doplnění. 
 

Původní text odstavce zůstává v plném rozsahu a je doplněn červeně zvýrazněným textem. 

 

Navržené doplněné znění odstavce 14.1 zní: 
 

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. Příspěvky tvoří výnosy SV v 

zúčtovacím období. Další výnosy SV jsou tvořeny úroky z prodlení; úroky z vkladů na 

bankovních účtech SV; penále, úroky a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za 

porušení smluvních podmínek sjednaných SV; pojistná plnění z pojistné smlouvy SV; 

příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SV.  

 

Z textu byla vypuštěna tato dvě slova: "které zejména". 

 

Vážení vlastníci jednotek, v případě, že nebudou vzneseny námitky, tak shora uvedené 

znění bude doplněno do návrhu stanov. 

 

Oprava překlepů v "Návrhu stanov". 

1. str. 1, odst. 2.2.5  - místo slova "pokladů" - bude slovo "podkladů"  

2. str. 2, odst. 2.4.2 písm. e) - místo sousloví "i tom v případě" - bude sousloví "i v 

tom případě" 
3. str. 2, odst. 2.4.2 písm. f) - místo sousloví "rozhodnutí člena, tj. vlastníka jednotky 

o zámyslu převést" - bude sousloví "o zámyslu či rozhodnutí člena tj. vlastníka 

jednotky převést" 
4. str. 12, odst. 7.10 - místo slova "jeli" - bude slovo "je-li" 

 

Poznámka - Konečné značení odstavců stanov bude upraveno vzestupně po schválení 

stanov shromážděním. 


