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Materiál pro shromáždění delegátů 

konané dne 7. června 2021 
 

Návrh na změnu zásad hospodaření SBD Praha 

Příloha č. 10.2. ke Změně stanov a zásad hospodaření 

 
 

Stavební bytové družstvo Praha 
 (dále jen „družstvo“) 

 
 

Z Á S A D Y    H O S P O D A Ř E N Í 
 
 

Shromáždění delegátů v souladu s ustanovením čl. 52 odst. 1 písm. g) stanov družstva (dále jen „stanovy“) schvaluje 
tyto zásady hospodaření: 

 
1. Finanční plán družstva 
 

1.1. Družstvo hospodaří podle předem schváleného finančního plánu. 
1.2. Finanční plán předkládá pro shromáždění delegátů představenstvo. 
1.3. Finanční plán schvaluje shromáždění delegátů. 
1.4. Finanční plán je schvalován obvykle na jeden následující kalendářní rok. 
1.5. Finanční plán je členěn podle účtových tříd, účtových skupin a syntetických nákladových a výnosových účtů 

až do úrovně skupin analytických účtů. 
1.6. Finanční plán obsahuje výši nákladů a výnosů ve struktuře uvedené v bodu 1.5., vč. porovnání s finančním 

plánem za předchozí kalendářní rok a porovnání s výší nákladů a výnosů za předchozí uzavřené dva 
kalendářní roky.  

1.7. Vyhodnocení finančního plánu je předkládáno pro shromáždění delegátů ve zprávě představenstva o 
hospodaření družstva za příslušný kalendářní rok.    

 
2. Cenový sazebník za úkony prováděné družstvem 
 

2.1. Úprava cenového sazebníku či jeho doplnění o nový úkon a jeho finanční výši je v pravomoci 
představenstva, které je povinno v případě jeho změny předložit aktuální sazebník nejbližšímu shromáždění 
delegátů. 

2.2. Družstvo je povinno předložit sazebník členovi družstva kdykoliv k nahlédnutí.  
 
3. Přílohy zásad hospodaření 

 
3.1. Zásady pro poskytování odměn funkcionářům družstva 
3.2. Zásady pro stanovení nájemného a záloh pro členy družstva – nájemce 
3.3. Zásady pro výpočet vypořádacího podílu v jednotlivých případech 

 
4. Účinnost 

 
4.1. Tyto zásady hospodaření nahrazují dosavadní zásady hospodaření v plném rozsahu. 
4.2. Tyto zásady hospodaření byly schváleny shromážděním delegátů dne 7. června 2021 a nabývají účinnosti 

dne 8. června 2021.  
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PŘÍLOHA ZÁSAD HOSPODAŘENÍ č. I 
 
 
 
 
 

Zásady pro poskytování odměn funkcionářům družstva 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Podmínky pro vyplacení funkcionářských odměn 
 

1.1. Členům orgánů (dále jen „funkcionáři“) družstva, kteří vykonávají více funkcí, nebo jsou-li pověřeni úkoly, 
vyplývajícími z usnesení shromáždění delegátů, lze stanovit za každý výkon a jeho splnění samostatnou 
odměnu z prostředků určených orgánu družstva, jehož jsou členy. 

1.2. Odměna funkcionářů samospráv se vyplácí způsobem určeným samosprávou. 
 

2. Výše funkcionářských odměn (dále jen „odměn“) 
 

2.1. Výši odměn pro členy představenstva a kontrolní komise, příp. pomocných orgánů představenstva, 
schvaluje shromáždění delegátů v rámci schvalování finančního plánu na následující kalendářní rok. 

2.2. O rozdělení schválených odměn pro členy představenstva, případně pro členy pomocných orgánů 
představenstva rozhoduje předseda představenstva. 

2.3. O rozdělení schválených odměn pro členy kontrolní komise rozhoduje předseda kontrolní komise. 
2.4. Výši odměn pro funkcionáře družstva ve smyslu čl. 69 a 72 stanov schvaluje členská schůze samosprávy. 

Výši odměn pro funkcionáře družstva ve smyslu čl. 73 stanov schvaluje představenstvo. Náklady související 
s výplatou odměn a souvisejících zákonných odvodů nese příslušná samospráva. Na výplatu odměn a 
souvisejících zákonných odvodů tvoří členové samosprávy odpovídající výši záloh. Tyto zálohy jsou 
každoročně vyúčtovány ve smyslu čl. 6 přílohy č. II. těchto zásad hospodaření. 

 
3. Účinnost přílohy 
 

3.1. Tato příloha tvoří nedílnou součást zásad hospodaření, byla schválena shromážděním delegátů dne 7. 
června 2021 a nabývá účinnosti dnem 8. června 2021. 
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 PŘÍLOHA ZÁSAD HOSPODAŘENÍ č. II 
 

Zásady pro stanovení nájemného a záloh 
pro členy družstva – nájemce 
 
1. Základní ustanovení 
 

1.1. Tyto zásady upravují způsob stanovení nájemného a záloh pro členy družstva - nájemce (dále jen 
„nájemce“) užívající družstevní byt ve smyslu čl. 6 písm. a) stanov. 
 

2. Stanovení nájemného a záloh u bytových a nebytových jednotek 
 

2.1. Družstvo stanovuje výši nájemného u bytových a nebytových jednotek zálohově tak, aby nájemné krylo 
náklady družstva související s užíváním každé jednotlivé jednotky, ve smyslu obecně závazných předpisů, 
ve vlastnictví družstva. 
Tyto náklady zahrnují zejména: 
2.1.1. splátky dlouhodobého investičního úvěru; 
2.1.2. daň z nemovitosti; 

2.2. Družstvo stanovuje výši záloh souvisejících s užíváním jednotek ve stejné výši a struktuře, jak jsou zálohy 
předepisovány družstvu jako vlastníkovi jednotky ze strany společenství vlastníků jednotek, a to na základě 
usnesení shromáždění vlastníků jednotek.  

Tyto zálohy zahrnují: 
2.2.1. krátkodobé zálohy 

2.2.1.1. na správu společných částí domu a pozemku 
2.2.1.2. na plnění spojená nebo související s užíváním jednotek, tj. služby spotřebované uvnitř jednotek, 

zejména spotřeba energií (teplo, teplá a studená voda, stočné) 
2.2.1.3. zálohové nájemné 

2.2.2. dlouhodobé zálohy 
2.3. Pokud je nebytová garážová jednotka pronajata více nájemcům, pak se na nájemném a zálohách podílejí 

všichni nájemci jednotky, a to podle velikosti užívané plochy jednotky, pokud se vzájemně nedohodnou jinak.  
2.4. Při změně předpisu záloh zajistí družstvo včasné informování svých nájemců.  Za včasné informování se 

považuje předání / zaslání nového předpisu záloh nejpozději 10 dnů před účinností nového předpisu záloh. 
 

3. Stanovení nájemného a záloh u pronájmu ploch v objektech družstva 
 

3.1. Družstvo stanovuje výši nájemného u pronajatých ploch v objektech zálohově tak, aby nájemné krylo 
náklady družstva související s užíváním těchto ploch v objektech ve výlučném vlastnictví družstva. 
Tyto náklady zahrnují zejména: 
3.1.1. daň z nemovitosti; 
3.1.2. pojištění objektu; 
3.1.3. poplatek za správu ve výši schválené shromážděním delegátů 

3.2. Družstvo stanovuje výši záloh souvisejících s užíváním ploch na základě návrhu výboru samosprávy, který byl 
schválen členskou schůzí samosprávy příslušného objektu, pokud výše záloh reálně odpovídá předpokládaným 
nákladům z nich hrazených. V případě, že výše záloh schválených na členské schůzi samosprávy neodpovídá 
odhadu reálných nákladů, může představenstvo stanovit zálohy vlastním rozhodnutím. Představenstvo může 
provést úpravu výše záloh i v průběhu kalendářního roku, pokud dojde k významné změně cen služeb. 
Tyto zálohy zahrnují: 
3.2.1. krátkodobé zálohy 

3.2.1.1. na správu objektu a souvisejícího pozemku 
3.2.1.2. na plnění spojená nebo související s užíváním objektu, tj. služby spotřebované při provozu objektu 
3.2.1.3. zálohové nájemné  

3.2.2. dlouhodobé zálohy (příspěvek na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice podle 
čl. 35 odst. 1 stanov družstva, dále jen „příspěvek“) 

3.3. Při změně předpisu záloh zajistí družstvo včasné informování svých nájemců. Za včasné informování se 
považuje předání / zaslání nového předpisu záloh nejpozději 15 dnů před účinností nového předpisu záloh. 

 

4. Splatnost nájemného a záloh 
 

4.1. Nájemné a zálohy jsou splatné vždy nejpozději do 15. dne běžného kalendářního měsíce, s výjimkou 
případu, kdy se zálohy týkají ploch ve smyslu čl. 3 této přílohy a zároveň:  
4.1.1. předpokládaným nákladem, který bude uhrazen z dlouhodobé zálohy (příspěvku), je náklad na 

odstranění stavby, ve které se plochy nacházejí a nelze předpokládat, že se družstvu podaří je využít, a 
4.1.2. členství příslušného člena družstva zaniklo vystoupením nebo vyloučením.  
 V těchto případech může představenstvo do 15-ti dnů od doručení vystoupení nebo od rozhodnutí o 

vyloučení člena rozhodnout, že je celý zbývající příspěvek, odpovídající předpokládanému nákladu, 
splatný dnem, předcházejícím zániku členství v družstvu. Pokud by byl předpokládaný náklad 
vynaložen v nižší výši, byl by přeplatek bývalému členovi vrácen, případný nedoplatek nebude 
členovi účtován. Představenstvo může rozhodnout o dřívější splatnosti příspěvku i z jiných důvodů, 
zejména v případě nutnosti odstranit stavbu před předpokládaným termínem.  
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5. Rozúčtování nákladů 

 
5.1. Roční rozúčtování nákladů na nájemce ve smyslu čl. 2 této přílohy provede družstvo podle velikosti 

spoluvlastnického podílu jednotky užívané nájemcem, pokud rozúčtování nákladů nestanovují jinak obecně 
závazné předpisy, nebo usnesení shromáždění vlastníků jednotek v domě, kde se jednotka nachází. 

5.2. Roční rozúčtování nákladů na nájemce ve smyslu čl. 3 této přílohy provede družstvo na základě rozhodnutí 
členské schůze samosprávy, pokud toto rozhodnutí není v rozporu s obecně závaznými předpisy, nebo 
pokud způsob rozúčtování není stanoven vnitřní metodikou pro stanovení záloh a rozúčtování nákladů 
schválenou představenstvem. 

 
6. Vyúčtování krátkodobých záloh a vypořádání dlouhodobých záloh 
 

6.1. Roční vyúčtování krátkodobých záloh přijatých od nájemců provede družstvo vždy k 31. prosinci běžného 
roku.  

6.2. Vyúčtování krátkodobých záloh za uplynulý kalendářní rok doručí družstvo nájemcům ve smyslu čl. 2 této 
přílohy nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku, pokud družstvo obdrží včas vyúčtování 
záloh od společenství vlastníků jednotek. 

6.3. Splatnost přeplatků a nedoplatků z ročního vyúčtování záloh se u nájemců ve smyslu čl. 2. této přílohy řídí 
rozhodnutím společenství vlastníků jednotek. U nájemců ve smyslu čl. 3. této přílohy je splatnost přeplatků / 
nedoplatků stanovena nejpozději do konce 7. měsíce následujícího kalendářního roku. 

6.4. Roční vyúčtování krátkodobých záloh je doručováno v termínech ve smyslu bodu 6.1. a 6.2 této přílohy 
předáním proti podpisu nájemce, nebo zasláním doporučenou poštovní zásilkou na adresu nájemce. 

6.5. Družstvo je oprávněno při vyúčtování záloh započíst vzájemné závazky a pohledávky mezi družstvem a 
nájemcem. 

6.6. Dlouhodobé zálohy nejsou předmětem ročního vyúčtování záloh. Zůstatek dlouhodobé zálohy přechází jako 
počáteční stav do dalšího kalendářního roku.  
6.6.1. U nájemců ve smyslu čl. 2 této přílohy zaniká závazek družstva na vypořádání zůstatku dlouhodobé 

zálohy převodem jednotky do vlastnictví nájemce, nebo převodem či přechodem družstevního podílu 
na jiného člena družstva – nájemce.  

6.6.2. U nájemců ve smyslu čl. 2 této přílohy vzniká závazek družstva na vypořádání zůstatku dlouhodobé 
zálohy v případě, že dojde k ukončení členství nájemce jednotky v družstvu, nebo k ukončení nájmu 
jednotky. Výše zůstatku dlouhodobé zálohy je stanovena v závislosti na výši zůstatku dlouhodobé 
zálohy vedené v účetnictví společenství vlastníků jednotek v příslušném domě a velikosti 
spoluvlastnického podílu příslušné jednotky, případně velikosti užívané plochy v rámci jednotky 
s více nájemci, podle které byla stanovena výše dlouhodobé zálohy pro nájemce. 

6.6.3. U nájemců ve smyslu čl. 3 této přílohy zaniká závazek družstva na vypořádání zůstatku dlouhodobé 
zálohy převodem či přechodem družstevního podílu na jiného člena družstva – nájemce.  

6.6.4. U nájemců ve smyslu čl. 3 této přílohy vzniká závazek družstva na vypořádání zůstatku dlouhodobé 
zálohy v případě, že dojde k ukončení členství nájemce v družstvu, nebo k ukončení nájmu. Výše 
zůstatku dlouhodobé zálohy k vypořádání je stanovena v závislosti na výši zůstatku dlouhodobé 
zálohy vedené v účetnictví družstva u příslušné samosprávy ke dni ukončení členství v družstvu, 
nebo ukončení nájmu a aktuálním způsobu tvorby dlouhodobé zálohy. 

  
7. Úroky z prodlení 

 
7.1. Je-li nájemce v prodlení s platbou nájemného a záloh, nebo s úhradou nedoplatku z vyúčtování záloh, je 

družstvo oprávněno uplatňovat vůči dlužníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy.  
 
8. Možnost odchylného postupu od těchto zásad 

 
8.1. Odchylky od těchto zásad jsou přípustné, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy a s 

rozpočtem střediska na příslušné období. O případné odchylce rozhodne představenstvo s přihlédnutím 
k návrhu nebo vyjádření střediska. 

 
9. Účinnost přílohy 

 
9.1. Tato příloha tvoří nedílnou součást zásad hospodaření, byla schválena shromážděním delegátů dne  

7. června 2021 a nabývá účinnosti dnem 8. června 2021. 
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PŘÍLOHA ZÁSAD HOSPODAŘENÍ č. III 
 

Zásady pro určení vypořádacího podílu v jednotlivých případech 

 
1. V případech skončení členství z důvodu vystoupení člena, který byl nájemcem družstevního bytu nebo nebytového 

prostoru, zjistí družstvo také okolnosti vystoupení, včetně možnosti prodeje družstevního podílu v době zániku 
členství. Pokud bude možné předpokládat, že důvodem pro vystoupení družstva byla neprodejnost družstevního 
podílu, například z důvodu povinnosti družstva k odstranění stavby, ve které se družstevní byt nebo nebytový 
prostor nachází a věcem souvisejícím, nebude možné bývalému členovi na vypořádací podíl z důvodu dobrých 
mravů a principů spravedlnosti jím splacenou částku, odpovídající dalšímu členskému vkladu, vyplatit 
a vypořádací podíl se v takovém případě bude rovnat základnímu členskému vkladu.  
 

2. Tato příloha tvoří nedílnou součást zásad hospodaření, byla schválena shromážděním delegátů dne 7. června 
2021 a nabývá účinnosti dnem 8. června 2021. 


