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Název projektu:   

Moderované setkání odborníků a poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství nad palčivými tématy bydlení 

Realizátor projektu:  

Jihočeská rozvojová o.p.s., Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ 26077540 

 

ZÁPIS Z LETNÍHO KULATÉHO STOLU 

(DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ) 

 

Místo konání: Galerie R51, Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice (přízemí) 

Datum a čas konání: 15. 9. 2016, ve 13:00 hod. 

Realizační tým: Mgr. Lenka Bicanová (poradkyně Občanské poradny), Mgr. Petra 
Svobodová (právník Občanské poradny), Vladimír Zábranský (Krajské poradenské centrum 
Sdružení nájemníků SON ČR, odborník na bytovou problematiku).  

 

 Úvod do problematiky. 

1. Základní informace o historii bytového družstevnictví na území České republiky 

2. Přehled o počtu a stavu bytových družstev z databáze OR u KS České Budějovice 

3. Bytové družstvo – ust. § 727 a násl. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 

4. Revitalizace panelových domů v Č. Budějovicích  
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Dotazy: 

I. Dotaz: Když člověk vstoupí do bytového družstva (dále jen BD), dává vklad a jak je to se 

vztahem k bytu? 

- člen družstva uzavře s BD nájemní smlouvu k příslušnému bytu, jeho družstevní podíl 

je spojen s právem na užívání konkrétního bytu, BD vlastní obytný dům včetně všech 

bytů, na listě vlastnictví KN je BD uvedeno jako jediný vlastník domu 

- člen BD může prodat družstevní podíl „převodce“ smlouvou o převodu družstevního 

podílu,  zájemci o odkoupení družstevního podílu „nabyvateli“, jedná se o klasickou 

obchodní smlouvu 

- smlouva je většinou realizována přes realitní kancelář, ale nemusí to tak být 

- podpisy na smlouvě je třeba úředně ověřit , počet výtisků smlouvy je dán počtem 

převodců a nabyvatelů plus 1 výtisk pro BD 

- nabyvatel předává smlouvu o převodu družstevního podílu bytovému družstvu – 

předsedovi – ten je povinen ji převzít, podepsat a označit datem – tímto datem se 

nabyvatel stává členem BD 

- družstevní podíl je spojen s nárokem na užívání konkrétního bytu -> byt je majetkem 

BD, člen družstva je v konkrétním bytě nájemcem na základě uzavřené nájemní 

smlouvy, kterou předkládá BD členovi BD k podpisu 

- na listu vlastnictví je v katastru nemovitostí zapsáno BD jako vlastník konkrétního 

domu, v případě, že je obytný dům rozdělen na jednotky, je na LV zapsán konkrétní 

vlastník bytu (FO nebo nebo PO) 

- cena, za jakou si koupí nabyvatel družstevní podíl, je dána dohodou mezi převodcem 

a nabyvatelem, nabyvatel si kupuje pouze podíl v bytovém družstvu, nekupuje si byt, 

nestává se jeho vlastníkem, byt vlastní BD 

- bytová družstva si většinou na základě mandátní smlouvy najímají správce domu 

(fyzické i právnické osoby) 

- v BD jsou evidovány smlouvy o převodu družstevních podílů a nájemní smlouvy, jinde 

evidovány nejsou, na katastru LV, v OR krajského soudu je založen notářský zápis 

o založení BD včetně seznamu zakládajících členů BD a stanovy BD 
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II. Dotaz: Smlouva o převodu družstevního podílu  

- výtisk smlouvy musí obdržet k podpisu každý z účastníků (v případě manželů s SJM 

každý zvlášť) 

- všechny výtisky následně potvrzuje statutární zástupce BD (datum, razítko a podpis) 

- pro občana je jednodušší si koupit družstevní podíl než kupovat byt do osobního 

vlastnictví,   ale i družstevní podíl může být postihnutý exekucí 

- BD jedná dle stanov BD  

- nabyvatel k nájemní smlouvě dostává i evidenční list k bytu s předpisem plateb vč. 

záloh na služby spojené s bydlením 

- stanovy BD vymezují práva a povinnosti BD a návazně na to i člena BD 

- vlastnictví družstevního podílu není neomezené, stanovy BD obsahují ustanovení, za 

jakých podmínek může dojít k vyloučení člena z BD, který tím následně pozbývá práva 

na užívání bytu (nájemní smlouva je ukončena) rozhodnutím nejvyššího orgánu BD 

Problémy: 

Když se člen BD domnívá, že jsou jeho práva porušena, (např. jednáním zvoleného orgánu či 

dokonce usnesením členské schůze, měl by nejprve využít všech dostupných orgánů BD 

k vyřešení situace (představenstvo BD, kontrolní komise BD), nepomůže-li to, může se 

podáním žaloby u příslušného krajského soudu domáhat řešení ve svůj prospěch 

 

III. Dotaz: Kdo je „šéfem“ v obytném domě, ve kterém se nacházejí byty BD i byty 

v osobním vlastnictví ?  

- Družstvo a SVJ není totéž 

- SVJ musí mít alespoň 3 členy – může tak vzniknout i v domě s byty BD 

- dům má společné části jako střechu, stěny, kanalizace, chodby, sítě apod. – BD 

prohlášením vlastníka rozdělilo na katastru dům na bytové i nebytové jednotky 

a k tomu určilo podíly na společných částech domu 

- když se zvyšuje počet vlastníků bytů v osobním vlastnictví – nabývají souhrnně větší 

podíl na společných částech domu  

 



Projekt je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní 
rozvoj. 

- podíl se určuje podle velikosti bytu 

- může být 50% SVJ a 50% družstvo – společné spolurozhodování BD a SVJ 

- při nerovnosti podílů se menšinoví vlastníci podřizují většinovému 

- Příklad  

- při havarijní situaci např. prasklý rozvod vody jednání individuálně v zájmu odstranění 

havarijního stavu, a následně řeší úhradu nákladů 

- při návrhu na zásadní údržbu společných částí v domě, financují investici úměrně výši 

podílu po projednání s cílem uzavřít dohodu o nákladech     

- o tom, kdo provádí správu domu, následně rozhoduje většinový vlastník podílů, 

zpočátku to je BD 

 

IV. Dotaz: Manželé a družstevní podíl?  

K diskutované problematice společného jmění manželů (SJM) a družstevního podílu (DP). 

Výchozím podkladem je ust. § 708 občanského zákoníku, Manželské majetkové právo. 

(1) To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních 

poměrů, je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění“). To 

neplatí, zanikne-li společné jmění za trvání manželství na základě zákona.  

(2) Společné jmění podléhá zákonnému režimu, nebo smluvenému režimu, anebo 

režimu založenému rozhodnutím soudu. 

Následně OZ v dalších paragrafech popisuje jednotlivé zákonné režimy manželského 

majetkového práva.  

Na to pak navazuje ZOK, který se v ust. § 739, § 745 až 747 zabývá otázkou DP a členstvím či 

bydlením manželů v BD. A také ust. § 737, pokud jde o pozůstalého manžela.  

Pro potřebu bytového družstva je pak nutné, aby manželé byli schopni doložit zákonný 

důvod, proč např. jen jednomu z nich náleží právo nakládat s družstevním podílem (jeho 

prodej či jeho nabytí).  

- manželé jsou společným členem družstva  

- mají jeden hlas  
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- mají společnou odpovědnost za plnění povinností člena BD  

- jsou společným držitelem podílu 

Když jej chtějí prodat – na smlouvě musí být uvedeny jména obou dvou manželů 

- Stalo se, že se na smlouvu o převodu družstevního podílu jako prodávající podepsala 

pouze manželka, družstevní podíl byl prodáván také manželům – jako kupující se 

podepsala také pouze manželka.  

- převodce měl několik smluv, kde figuroval pro banku jen jeden z manželů a prodávali 

to přes realitní kancelář, členem družstva byla uvedena jen manželka 

- manžel musel dodatečně vyjádřit souhlas s prodejem družstevního podílu   

- nabyvatelé se dohodli, že to bude kupovat jen jeden z manželů – což nelze, pokud 

nemají zúženo SJM, musí být oba dva na smlouvě uvedeni, respektive bylo doplněno 

chybějící souhlasné vyjádření manžela 

- realitní kanceláře je o tomto vždy řádně neinformují 

- stejně tak, když chtějí členové BD - manželé - být zastupování při jednání s BD, musí 

plnou moc podepsat oba dva manželé 

V případě úmrtí člena BD, musí dojít k vypořádání družstevního podílu v dědictví.   

Členka BD se vdá, její manžel má právo na užívání společné domácnosti v bytě, družstevní 

podíl je veden na členku BD.  

Doporučení: 

využít právo na převod družstevního podílu smlouvou o převodu a to převodce (členka BD) 

na nabyvatele (manželé) a předat smlouvu BD. 

V. Dotaz: Dluhy člena BD  

- přecházejí na nabyvatele při převodu družstevního podílu  

- může se stát, že převodce uvede, že nemá dluh vůči BD, ale nabyvatel zjistí po 

upozornění BD, že ano, dluh musí hradit nabyvatel a pak jej vymáhá od převodce, 

důležitý je proto obsah smlouvy o převodu 

- BD sdělí budoucímu nabyvateli družstevního podílu, pokud o to projeví zájem, zda 

budoucí převodce má/nemá dluh u BD  
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VI. Dotaz: Pronájem družstevních bytů  

- člen družstva (vlastník družstevního podílu s právem na užívání konkrétního bytu) 

může pouze byt podnajímat a to se souhlasem představenstva BD 

VII. Dotaz: Může BD omezit možnost nakládání s družstevním podílem člena? 

Např. že se může podíl prodat za určitých podmínek ? 

- Ne. Jedině podle nového občanského zákoníku, pokud je to ve stanovách BD, zakázat 

převod  družstevního podílu na právnickou osobu.  

VIII. Dotaz: Organizace Mezi proudy o.p.s. 

- Plán Založit sociální bytové družstvo 

- dle zákona 90/2012, díl 3 

- družstevníci by byly klienti a vstoupili by tak, že by dali základní vklad, který by poté 

splatili  

- Jak by to mohlo v družstvu vztahově fungovat? 

- Nechtěli by, aby se podíly poté rozprodaly 

Doporučení: Jediná cesta – je vlastnit ten objekt a ostatní budou nájemci  

- předtím než by nabyli družstevního podílu, by se muselo ošetřit, že nebudou moci 

družstevní podíly převádět. Zákon zakazuje převod a přechod družstevního podílu, 

§763 odst. 2 

Další doporučení: Vlastník mezi proudy – by mohl v nájemní smlouvě mít stanoveny 

povinnosti vůči nájemci, jak se má chovat – a to například jako vlastník družstevního podílu 

Forma hry, jak učit nájemce se sociálně začlenit 

 

Zpracovali final: 
Vladimír Zábranský (garant) 
Mgr. Petra Svobodová (právník) 
Dne 9. 12. 2016 


