
Usnesení představenstva BD Žižkov
k řešení vztahu k členům neplnícím základní povinnosti

1. Současný stav
Ke konci roku 2012 naplnilo družstvo z přebytků hospodaření vypořádací fond, určený k pokrytí ztráty 
z nevydařené stavby nástaveb na Ohradě v roce 2000. Z takto vytvořených prostředků fondu mohly 
být koncem uvedeného roku uhrazeny pohledávky za jednotlivými členy družstva z titulu uhrazovací 
povinnosti, jimiž se tito členové podíleli na uvedené ztrátě, takže tyto pohledávky zanikly. Zmíněná 
ztráta byla v roce 2002 kryta zvýšením základního členského vkladu na výši 6.000 Kč proti kterému 
byla na základě usnesení shromáždění delegátů (SD) o uhrazovací povinnosti za členy účetně vedena 
neuhrazená pohledávka 5.800 Kč. Současně byl podle stanov družstva založen vypořádací fond, jehož 
jediným cílem bylo naspořit tolik prostředků aby soubor pohledávek za členy byl uhrazen z tohoto 
fondu. Po vytvoření dostatku prostředků na vypořádacím fondu byl podle usnesení shromáždění 
delegátů z těchto prostředků uhrazen celý soubor pohledávek za jednotlivými členy:
Současně s rozhodnutím shromáždění delegátů o této finanční operaci, došlo na stejném shromáždění i 
k přijetí nových stanov s účinností od 1.1.2013,  (jež jsou již  přizpůsobené novému zákonu č. 90/2012 
Sb. - zákon o korporacích). Podle nich byl základní členský vklad snížen z 6.000 Kč na 500 Kč. Jako 
důsledek tohoto snížení má každý  člen nárok na vrácení částky 5.500 Kč, která je rozdílem mezi 
původní a novou výší zmíněného vkladu. Podmínkou automatické výplaty tohoto přebytku bylo to, že 
BD bude mít k dispozici ověřené číslo bankovního účtu, na který může být členovi přeplatek zaslán. 
Rozhodující většině členů, kteří tyto podmínky splnili, byl rozdíl ve výši základního členského vkladu 
(po eventuální korekci o neuhrazené pohledávky nebo závazky) poukázán, či v hotovosti vyplacen.
S ohledem na to, že “sanační vklad” z roku 2002 měl značnou finanční hodnotu, a také s ohledem na 
charakter pohledávky jako účetní, zůstávali dosud členy družstva i ti, jimž byl v minulých letech 
vydán byt  do vlastnictví v očekávání splnění příslibu představenstva družstva, že jim bude  sanační 
vklad vrácen. 
Po výplatě sanačního vkladu  v důsledku snížení základního členského vkladu přestalo být členství v 
družstvu pro členy zajímavé, a řada členů místo setrvání logicky volila výpověď členství, takže místo 
5.500 Kč požádali rovnou  o výplatu celého členského vkladu, tj. 6.000 Kč. Vzhledem k tomu, že ve 
všech objektech spravovaných družstvem došlo k vydání  rozhodujícího počtu (většinou všech) bytů 
do vlastnictví a že družstvo ve stanovách umožnilo vstup jednotlivých  SVJ do družstva za výhodných 
podmínek, zůstává vliv individuálních členů, nyní již vlastníků bytů na chod družstva touto formou 
zachován. Počet SVJ, které zvolily vstup do družstva, stále roste, i s ohledem na to, že družstvo dává 
svým členským SVJ (a tím i svým bývalým členům) nikoliv zanedbatelnou slevu na správních 
poplatcích. V současnosti je členy družstva 21 SVJ.  
Představenstvo tím plní úkoly, vyplývající z projednaného a na SD schváleného budoucího zaměření 
činnosti BDŽ, v němž mu bylo uloženo, že  bude přednostně zajišťovat  kvalitní a hospodárnou  
správu SVJ  včetně všech nutných technických i účetních  náležitostí. Tuto koncepci družstvo 
dodržuje, společenstvím navíc bylo nabídnuto členství v družstvu s tím, že členská SVJ  obdrží další 
10% slevu z částek účtovaných za správu budovy, všem SVJ byla na posledním SD schválena sleva 
z těchto nákladů ve výši 50% za měsíce listopad a prosinec. V této politice hodlá družstvo pokračovat 
a spíše ji rozšiřovat, jak pro všechna SVJ tak pro členská SVJ (snížení poplatků všem na 50% za další 
měsíc koncem roku, zvýšení slevy členským SVJ,).  
Přesto řada družstevníků - vlastníků bytů (vzdor tomu, že jim už členství nic nemůže přinést) zůstala 
členy družstva a některá SVJ, v nichž takoví  členové bydlí,  se dokonce rozhodla jít jinou cestou než 
být spravovány BDŽ.  Vzhledem k tomu, že vedení členské agendy není zanedbatelnou nákladovou 
položkou, ale členové bydlící v takových objektech by se na nákladech této agendy nijak nepodíleli, 
schválilo shromáždění delegátů ve stanovách zásadu, že takoví členové (a stejně tak nebydlící členové 



družstva) budou na tyto náklady přispívat formou každoročního poplatku, jehož. částka  byla 
stanovena na 120 Kč/rok.
Mnozí družstevníci tento příspěvek uhradili, jiní však to patrně pokládali ze svého hlediska za 
zbytečný výdaj a poplatek nezaplatili. Družstvo v minulém roce vyzvalo tyto členy, aby buď poplatek 
uhradili, nebo aby jako jiné řešení zvážili smysl členství v družstvu.  
Dopisy s touto výzvou byly odeslány doporučeně na poslední známou adresu, řada družstevníků 
reagovala, ať doporučenou výpovědí členství, či úhradou dlužné částky, někteří členové na dopis ani 
nadále nereagovali. Značná část dopisů se však vrátila jako nedoručitelných.

2. Řešení situace
Představenstvu byl proto předložen návrh na řešení této situace takto:
a) pokud byl doporučený dopis s výzvou k úhradě poplatku doručen a člen na něj nereagoval, jde 
o porušení povinnosti člena družstva podle čl. 12 odst. f)  stanov. V tom případě má družstvo právo 
podle čl. 18, písm. h)  stanov rozhodnout o ztrátě členství, samozřejmě bez újmy na jeho právu, aby s 
ním byl jeho členský vklad  vypořádán. To družstvo provede tak, že ve smyslu čl. 21 odst. 1 poslední 
věta  stanov zašle členu doporučeně písemnou výstrahu a nedojde-li v přiměřené lhůtě k nápravě, 
rozhodne o ztrátě členství. Proto rozešle těmto členům doporučený dopis s návratkou, v němž je 
upozorní na neplnění jejich povinností vůči družstvu a s výstrahou na projednávané usnesení o ztrátě 
členství. Pokud  člen bude mít zájem nadále zůstat členem družstva a dodatečně v určené lhůtě 
dlužné poplatky zaplatí (za roky 2013, 2014 a 2015, tj. celkem 360 Kč), zruší představenstvo v 
souladu se svým oprávněním podle  čl 67 stanov  (“jednat ve všech věcech”, tedy i revokovat své 
předchozí usnesení)  svůj návrh na ztrátu členství a člen bude nadále pokládán za člena, který na 
základě výzvy k nápravě splnil v náhradním termínu své povinnosti vůči družstvu.  
b)  pokud se člen, jemuž bylo upozornění řádně doručeno,  rozhodne členství ukončit, a bude 
postupovat doporučeným způsobem, tj. dostaví se do kanceláře družstva či jinak podnikne kroky k 
ukončení členství,  představenstvo vezme na vědomí ukončení členství výpovědí jako konečné řešení 
případu.  V tom případě družstva vrátí členu základní členský vklad snížený o neuhrazené pohledávky, 
jimiž jsou mj. neuhrazené roční poplatky. 
c) pokud člen, jemuž bylo upozornění řádně doručeno nebude vůbec reagovat, rozhodne 
představenstvo po marném uplynutí termínu k nápravě vydat usnesení o ztrátě členství a členství bude 
pokládáno za ukončené vyloučením. I v tom případě zůstává členu nárok na výplatu základního 
členského vkladu postupem podle shora uvedených zásad, a to v promlčecí  lhůtě 3 let od nabytí 
platnosti vyloučení (viz dále).   
d)  pokud byl doporučený dopis s původní výzvou k úhradě vrácen jako nedoručitelný, jde zřejmě o 
případy, kdy vlastník bytu vydaný  byt prodal, odstěhoval se a je nadále nedohledatelný nebo dokonce 
zemřel a dědicové se nestali členy družstva. V tom případě nejde o nesplnění povinností vůči družstvu, 
ale pro tento případ platí čl. 18 odst. h) stanov o ztrátě členství, jež se realizuje tak, že představenstvo 
rozhodne o ztrátě členství a zveřejní toto rozhodnutí na informační desce družstva. Před vlastním 
vyškrtnutím z evidence členů nad rámec stanov bude ještě podniknut pokus o dohledání člena. Poté 
člena z evidence vyškrtne a ztrátu členství oznámí na informační desce družstva. 
Zbylý základní členský vklad bude po promlčecí dobu, (jež činí podle §  629 občanského zákoníku tři 
roky a začíná běžet vyvěšením rozhodnutí o ztrátě členství na informační desce družstva) deponován 
ve prospěch tohoto člena či jeho dědiců. V druhém případě pokud oprávněná osoba doloží (notářským
rozhodnutím) že se stala dědicem členství v družstvu, resp. dědicem základního členského vkladu, 
bude i jí deponovaný členský vklad  vyplacen.  

Představenstvo toto usnesení schválilo dne 23.2.2015 a uložilo předsedovi družstva podle něj 
postupovat.




