
Organizační řád platný od 6.3.2006

ORGANIZAČNÍ ŘÁD    SPOLEČENSTVÍ   VLASTNÍKŮ 
JEDNOTEK   DOMU  PAVLOVSKÁ A RUZYŇSKÁ

Článek 1. 
Obecná ustanovení

1. Tento organizační řád (dále jen „OŘ“) se vydává v souladu se schválenými stanovami 
Společenství
 vlastníků jednotek Pavlovská a Ruzyňská a v jejich rámci.

2. Účelem OŘ je potřeba podrobnějšího  vymezení některých ustanovení stanov a úprava 
některých vzájemných práv a závazků členů a orgánů společenství stanovami ani zákonem 
č. 103/2000 Sb., v platném znění, blíže neupravenými.

3. Tento  OŘ byl  schválen  ustavujícím shromážděním  společenství  dne  14.10.2000;  není 
součástí zápisu do obchodního rejstříku a je závazný jen pro členy a orgány společenství.

Článek 2. 
Vedení členské evidence

1. Vedení členské evidence zajišťuje výbor společenství. 

Do členské evidence se uvádí: jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a bydliště člena 
(společných členů), identifikace jím vlastněné nebo spoluvlastněné jednotky, váha hlasu 
jednotky (člena) ve společenství, která je dána velikostí jeho spoluvlastnického podílu na 
společných částech domu tvořících společenství, vyjádřená v řádu tří desetinných míst; 
analogicky je definována váha hlasu v domě při rozhodování samosprávy. Dále se evidují 
údaje  potřebné  k výpočtu  úhrad  placených  členy  v souvislosti  se  správou  majetku 
tvořícího společenství, a to zejména počet osob skutečně užívajících byt, stavy vodoměrů 
a  ostatních  měřičů  souvisejících  s poskytovanými  službami  prostřednictvím 
společenství.

2. Výbor  zabezpečuje  vyhotovení  2  výtisků výměrů  měsíčních  plateb  hrazených 
jednotlivými členy (evidenční list EL), které podepsané předsedou výboru společenství  
předá každému členovi. Ten svým podpisem potvrdí jejich přijetí a jeden jím podepsaný  
výtisk vrátí  do evidence  společenství.  Tento  doklad  slouží  ke  sledování  včasnosti  a 
úplnosti pravidelných měsíčních plateb poukazovaných členy na účet společenství.

3. Člen je povinen při vedení evidence za svou osobu poskytovat účinnou spolupráci a 
bez zbytečného odkladu hlásit uskutečněné změny a poskytnout nezbytné údaje,  včetně  
oznámení adresy trvalého bydliště v případě, že je odlišné od adresy vlastněné jednotky,  
popř. zanechání nové adresy při ukončení členství a oznámení o dohodnutém způsobu 
dělby dosud neprovedeného vyúčtování mezi ním a novým vlastníkem . Při pochybení, 
které  vede  k nesprávnému  stanovení  plateb,  nese  všechny  důsledky  včetně  sankčního 
úroku.



4. Člen je oprávněn nahlížet do evidence vedené za jeho osobu  a vyžádat si potvrzení o 
svém členství a obsahu zápisu v jeho evidenci.

Článek 3.
Orgány společenství

V návaznosti na přísl. ust. zákona č. 103/2000 Sb., a na ustanovení části IV. platných stanov 
společenství se ustavují dále orány společenství,  které mimo základních práv a povinností 
upravených stanovami plní zejména  úkoly uvedené dále. 

Článek 4.
Shromáždění vlastníků jednotek (schůze členů), 

svolávání a způsob hlasování 

1. Shromáždění je svoláváno výborem dle potřeby,   nejméně však jednou ročně,  a to 
formou  písemné  pozvánky  s  uvedením  místa,  termínu  a  hlavních  bodů  programu. 
Pozvánka je umístěna minimálně jeden týden před datem konání na informační tabuli ve 
všech domech,  popř. jsou členové pozváni osobně.  Na žádost člena může být na jeho 
náklady zaslána pozvánka poštou popř. jiným vhodným způsobem.

2. Pokud svolává členskou schůzi dozorčí rada, či oprávněná skupina vlastníků jednotek 
(část IV. čl. 1. odst. 2 stanov)  postupuje se obdobně s tím, že tuto skutečnost oznámí 
svolavatel  rovněž výboru.

3. Každý člen společenství  se může vyjadřovat ke všem projednávaným záležitostem. 

4. Hlasování je veřejné.

5. Shromáždění řídí člen výboru jím určený, pokud přítomní členové nerozhodnou jinak.

6. Výsledky jednotlivých hlasování zaznamenávají  členové výboru či určení skrutátoři 
do prezenčních či hlasovacích archů  a po provedení součtů vyhlásí  výsledky hlasování 
předsedající shromáždění.  

7. Člen (či společní členové)  se může dát zastoupit na  jednání shromáždění třetí osobou 
na  základě řádně podepsané  písemné plné moci.

8. O  průběhu  a  výsledku  jednání  shromáždění  pořizuje  výbor  zápis,  který   bez 
zbytečného  odkladu  uveřejní  na  informační  tabuli  nebo  jiným  vhodným způsobem v 
každém domě, případně jej předloží spolu  s návrhem na zápis obchodnímu rejstříku. 

9. Shromáždě rozhoduje o všech záležitostech  společenství   podle  zákona a platných 
stanov  
společenství s tím, že rozhoduje i  o všech otázkách svěřených stanovami či tímto OŘ do 
pravomoci jiných orgánů společenství, pokud si právo rozhodování takové věci výslovně 
vyhradí.

10. V  jednotlivých  případech,  zejména  technického  charakteru,  lze  rozhodování 



shromáždění  nahradit  hlasováním  „per  rollam“  v jednotlivých  domech:  to  neplatí, 
vyžaduje-li  projednávaná  věc  na  základě  zákona  formu  notářského  zápisu  a  zapsání 
v obchodním rejstříku.

Článek 5.
Výbor společenství

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství.

2. Schůze  výboru  řídí  jeho  předseda,  v  jeho  nepřítomnosti  1.  místopředseda  a  v jeho 
nepřítomnosti 2. místopředseda výboru, přičemž jejich pořadí určí členové výboru po své 
volbě na první schůzi výboru.

3. Výbor  je schopen usnášení je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující hlas  člena řídícího jednání výboru. 

4. Výbor je povinen se ve své činnosti řídit  usneseními shromáždění, přijímat a posuzovat 
podněty  od  členů  společenství  a  operativně  řešit  potřeby  a  zájmy  společenství  při 
dodržování požadavku maximální efektivnosti jednání. Pokud vznikne nezbytná potřeba 
rozhodnout v závažné a neodkladné věci, nad rámec kompetence výboru,  kdy nečinnost 
by mohla mít za následek poškození majetku nebo zájmu členů společenství, jedná výbor 
dle  svého  rozhodnutí,  avšak  poté  ihned  svolá  shromáždění,  na  kterém  tento  postup 
vysvětlí a zdůvodní a požádá o dodatečné schválení.

5. Členové výboru jsou povinni se aktivně dle svých možností podílet na jeho činnosti. 

6. Výbor je ke svému jednání svoláván předsedou dle potřeby,  nejméně však šestkrát  za 
kalendářní rok. Svolání výboru mohou iniciovat rovněž ostatní členové výboru, pokud tito 
představují nadpoloviční počet hlasů ve výboru, či předseda dozorčí rady.

7. Jednání výboru je oprávněn účastnit se též předseda dozorčí rady či jím pověřený člen 
dozorčí rady, bez práva hlasovat s tím, že je oprávněn požadovat informace o jednání a 
závěrech výboru a žádat v této souvislosti příslušná vysvětlení.

8. Výbor je oprávněn rozhodovat zejména o všech záležitostech týkajících se společenství, 
pokud  nejsou  zákonem,  shromážděním  společenství,  jejho  stanovami,  či  tímto  OŘ 
vyhrazeny jiném u orgánu. Přitom je povinen zejména:

• zajišťovat přímo nebo zprostředkovaně správu majetku ve společném vlastnictví

• zajišťovat řádné vedení a uchovávání předepsané evidence včetně zápisů ze svých 
jednání a z jednání shromáždění

• zabezpečovat řádné vedení účetnictví a vykazování údajů pro daňové, statistické či 
jiné účely

• zajišťovat účelné a hospodárné vynakládání prostředků společenství

• zajišťovat řádné provádění plateb dle smluv a vnitřních předpisů

• svolávat shromáždění společenství k řešení záležitostí, které spadají do jeho 
pravomoci

•  informovat je o své činnosti od předcházejícího shromáždění

• plnit další povinnosti uložené shromážděním, stanovami, tímto OŘ či dalšími 



vnitřními předpisy společenství.

9. O každém jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru a v jeho 
nepřítomnosti  příslušný  místopředseda  výboru.  Zápis  se  zveřejňuje  na  informačních 
tabulích      Společenství a jedno vyhotovení se předkládá dozorčí radě.

Článek 6.
Dozorčí rada společenství

1. Členové dozorčí rady  zvolení členskou schůzí volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 
Pokud žádný z členů dozorčí rady nedosáhne podpory alespoň dvou členů (včetně svého 
hlasu), stává se předsedou ten, který je zástupcem domu s nejvyšší váhou hlasů.

2. Předseda  svolává  radu dle  potřeby,  nejméně  však  čtyřikrát  ročně.  Vypracovává  návrh 
plánu činnosti, pověřuje členy rady konkrétními úkoly a koordinuje činnost dozorčí rady. 

3. O jednání dozorčí rady je pořizován zápis, který je zveřejněn na informačních tabulích 
společenství nebo jiným vhodným způsobem, jedno vyhotovení předkládá dozorčí rada 
výboru společenství..

4. Dozorčí rada  si může vymínit účast člena dozorčí rady na jednání výboru a jednáních 
zásadní důležitosti s třetími osobami. Z tohoto důvodů má právo být o těchto akcích v 
přiměřeném předstihu informován.

5. V případě, že předseda nemůže z vážných důvodů dočasně plnit své povinnosti, pověří 
písemně jednoho z členů dozorčí rady svým zástupcem.  

 Článek 7.

Samospráva domů

1. Jednotlivé  domy  se  samostatnými  čísly  popisnými  mohou  z podnětu  kteréhokoliv 
vlastníka jednotky nacházející se v tomto domě vytvořit samosprávu.

2. Pro  schválení  všech  záležitostí  spadajících  do  pravomoci  samosprávy,  včetně  jejího 
založení, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech hlasů vlastníků v domě. Pro 
jednotlivé  hlasy  v domě  platí  analogicky  ustanovení  Stanov  upravující  hlasování 
společenství.  Vznikem  samosprávy  se  stávají  jejími  členy  majitelé  všech  jednotek 
v domě.

3. Samospráva vzniká rozhodnutím ustavující schůze, která ze svého středu volí předsedu 
samosprávy  (dále  jen  „předseda“)  a  příp.  jeho  zástupce.  Schůze  samosprávy  je  její 
výlučný orgán, který je oprávněn přijímat rozhodnutí. O konání schůze se pořizuje zápis 
podepsaný předsedou. Pokud se na schůzi hlasuje, zaznamenávají se výsledky na archu 
s uvedením předmětu hlasování, jmény hlasujících a váhy jejich hlasů.

4. Schůzi svolává dle potřeby předseda nebo vlastníci reprezentující  alespoň čtvrtinu hlasů 
v domě, a to v přiměřeném předstihu písemnou pozvánkou uveřejněnou na informační 
tabuli, popř. osobně.

5. O vzniku samosprávy informuje předseda výbor společenství a předá mu kopii zápisu 
z ustavující schůze. Současně je sdělení o vzniku samosprávy zveřejněno na informační 



tabuli v příslušném domě.

6. Předseda se řídí  usneseními  schůzí,  jedná za samosprávu s orgány společenství,  není 
však oprávněn zavazovat se vůči třetím osobám.

7. Do pravomoci samosprávy spadá zejména rozhodování o opravách a údržbě vnitřních 
prostor  (včetně vchodových dveří)  a zařízení  domu včetně jeho výměny,  pokud jsou 
majetkem ve spoluvlastnictví, a to v rámci vymezených prostředků – viz ustanovení o 
zdroji  oprav  –  a  dále  stanovení  pravidel  pro  užívání  společných  částí  domu  včetně 
pronájmu.

8. Nerozhodne-li  samospráva  jinak,  nemají  jiné  osoby  než  vlastníci  jednotek  a  ostatní 
osobo  v domě  bydlící,  právo  používat  společné  části,  vyjma  schodiště  a 
výtahu.Samospráva  je  oprávněna  ke  zhotovení  samostatného  klíče  ke  vchodu  domu, 
pokud se zajistí přístup pro oprávněné osoby (správce popř. jím pověřená osoba, pošta).

 

Článek 8. 
 Zásady hospodaření a nakládání s majetkem společenství

1. Členové   společenství  hradí  veškeré  platby  spojené  s  jejich  členstvím  na  běžný  účet 
společenství, vedený u GE Capital Bank Praha, ve formě pravidelných měsíčních plateb 
dle  výměru.  Tyto  měsíční  platby  musí  být  poukázány tak,  aby byly  připsány na  účet 
společenství  do  20.  dle  měsíce,  který  předchází  měsíci,  za  který  je  platba  prováděna. 
V případě  opožděné  platby  bude  vlastníkovi  účtování  úrok  a  penále  z prodlení  dle 
paragrafu 517 ObčZ a nařízení vlády č. 142/1994

2. Hospodářským rokem společenství je období od 1.6. do 31.5. následujícího roku
Z prostředků poukazovaných členy společenství se:

a) hradí běžné výdaje spojené se správou (dále běžné prostředky BP) a to zejména 
údržba  výtahů,  odvoz  odpadu,  dodávky  tepla  a  TUV,  vodné/stočné,  dodávky 
elektrické energie do společných prostor, , parkovací stání, úklid vnitřních prostor, 
údržba zeleně a úklid venkovních prostor, odměna správce.

b) vytváří zdroj oprav (ZO)
c) vytváří provozní zdroj (PZ)

3. Přijaté platby od členů jsou závazkem společenství. V případě změny vlastníka jednotky 
se stávají   závazkem vůči novému vlastníkovi.

Závazky plynoucí z plateb do ZO a PZ trvají po celou dobu existence společenství a na 
bytovou jednotku se vyúčtovávají se až se zánikem společenství , a to poslednímu 
vlastníkovi v době zániku. Zůstatky ZO a PZ se po dobu existence společenství převádějí 
do následujícího hospodářského období. 
Při změně vlastníka bytové jednotky, na výzvu soudu či orgánů státní správy, popř. na 
vyžádání vlastníka a na jeho náklady, se stav závazků, popř. pohledávek za bytovou 
jednotku ve vztahu k ZO a PZ vyhotoví z podkladů v účetnictví společenství.



  

4. Výkon  správy  zabezpečuje  společenství  svým  výborem  přímo,  příp.  prostřednictvím 
jednotlivých specializovaných firem nebo prostřednictvím mandátní či obdobné smlouvy 
s firmou, která vykonává část této správy (dále jen subjekt). Shromáždění může schválit, 
že při splnění nutných kvalifikačních předpokladů budou činnosti, z nichž se skládá výkon 
vlastní  správy,  vykonávat  plně nebo zčásti  členové výboru.  Jednotlivé  účelové  platby, 
které  jsou  z BP hrazeny uvádí  příloha  tohoto  OŘ s rozlišením,  zda  je  jedná  o  platbu 
konečnou nebo zálohovou (vyúčtovávanou).

5. Společenství  poukazuje  BP  určenému  subjektu  na  účet  v termínu  dle  přísl.  smlouvy. 
Vzniká tak pohledávka společenství,  pokud ze smlouvy nevyplývá,  že platba na určitý 
účel je konečná a nepodléhá vyúčtování. Pokud příslušnou činnost vykonává přímo člen 
výboru, přísluší mu odměna schválená shromážděním. 

6. Celková částka BP je rovna úhrnu plateb hrazených jednotlivými členy společenství a je 
stanovena  v příslušné  smlouvě  s určeným subjektem resp.  v usnesení  shromáždění.Její 
změna podléhá předchozímu schválení  shromážděním,  pokud však přiměřeně vyplývá 
z úpravy,   dané  obecně  závaznou  právní  normou,  schvaluje  ji  výbor  a  nejbližší 
shromáždění  ji  bere  na vědomí.  Při  ročních  vyúčtováních  jsou úhrnné přeplatky nebo 
nedoplatky u  plateb rozúčtovány na jednotky a ve stanoveném termínu vypořádány.

 Rozúčtování se provádí podle následujících kritérií:
záloha na údržbu výtahů - podle počtu osob skutečně bydlících v bytové jednotce (mimo 
osob bydlících v přízemí a v 1. patře a je součástí fondu oprav)
záloha na odvoz odpadu - podle počtu osob skutečně bydlících v bytové jednotce
záloha na teplo a TUV – podle m2 bytové plochy příslušné bytové jednotky
záloha na vodné/stočné – podle podílu spotřeby skutečně zjištěné v bytové jednotce na 
celkové spotřebě v minulém období
záloha na spotřebu elektrické energie ve společných prostorách  – podle počtu osob  
bydlících v bytové jednotce na celkové spotřebě v příslušném domě
pevná platba za parkovací stání – dle počtu přidělených parkovacích stání
pevná platba za úklid vnitřních prostor – podle počtu osob skutečně bydlících v bytové 
jednotce
pevná platba za úklid a údržbu venkovní zeleně – podle m2 bytové plochy
pevná platba za odměnu správci – podle počtu vlastněných bytových jednotek.

7. Výše  plateb  jednotlivých  vlastníků  je  stanovena  v evidenčním  listu  měsíčních  plateb, 
který  vyhotovuje výbor, dle kritérií schválených shromážděním. 

8. Z prostředků ZO jsou kryty všechny druhy výdajů na opravy a revize, pokud tyto nejsou 
výslovně hrazeny z BP.
Samosprávě je měsíčně přidělována k použití částka ve výši 15% zvýšená o čistý příjem 
z případného pronájmu majetku ve spoluvlastnicví v domě (zdroj samosprávy ZS). ZS se 
sleduje v účetní popř. operativní evidenci, není však veden na samostatném bankovním 
účtu.
Pokud v domě nevznikla samospráva, jsou ze ZO hrazeny pouze naléhavé opravy, jejichž 
neprovedení by předvídatelně mohlo vést k újmě na zdraví či škodě na majetku značného 
rozsahu.
Příjmem ZO jsou také uhrazené poplatky za přidělené parkovací stání.

9. PZ je čerpán v souvislosti se zabezpečováním operativní potřeb společenství, tzn. zejména 
v následujících případech: vedení účetnictví, pojistné, právní služby, soudní poplatky, 



bankovní poplatky, sankční platby, poštovné, dopravné a další služby. Dále jsou z tohoto 
zdroje vypláceny schválené  nutné výdaje a odměny členům orgánů společenství či 
případně dalším členům společenství a hrazeny daně dle obecně závazných předpisů.
Uhrazené úroky z prodlení účtované společenstvím, uhrazené soudní výlohy, popř. další 
obdobné přijaté úhrady jsou příjmem PZ.

10. Nejsou-li  v souladu  zůstatky  ZO  a  PZ  se  strukturou  již  uskutečněných  nebo 
předpokládaných      výdajů, lze provést přesun mezi ZO a PZ v potřebném  rozsahu.

11. Pokud nastane  nutná potřeba výdajů, které nejsou v souhrnu kryty zdroji společenství, 
rozhodne shromáždění z podnětu výboru o výši, termínu a způsobu provedení mimořádné 
platby.

12. Pokud  člen  poukáže  na  účet  společenství  pouze  část  předepsané  úhrady,  považuje  se 
platba za provedenou v tomto pořadí 1) BP, 2) ZO, 3) PZ.

13. Pokud v souladu s rozpočtem a aktuálním výhledem časového rozvržení výdajů a příjmů 
dochází  k akumulaci  dočasně volných peněžních  prostředků na běžném účtu,  je  výbor 
oprávněn převést dočasně volné prostředky na výhodněji úročený termínový vklad. Tyto 
transakce  nesmějí  ohrozit  schopnost  společenství  plnit  jeho  závazky.  Cizoměnové 
konverze jsou nepřípustné.

14. Hlavní  druhy  výdajů  za  hospodářský  rok   a  jejich  zdrojové  krytí   zahrnuje  rozpočet 
vypracovaný výborem a schvalovaný shromážděním. Jmenovitě je třeba uvést výdajové 
položky u akcí většího rozsahu, tj. s předpokládanou cenou nad 100 tis. Kč v jednotlivém 
případě,  v členění  na  ZO  a  PZ.
Po uplynutí  hospodářského roku je  přehled  zdrojů a  čerpání  (srovnání  plánovaného  a 
skutečného  stavu)  na  základě  účetních  dokladů  předložen  ke  schválení  shromáždění 
vlastníků, a to před nebo současně se schvalováním rozpočtu na nové období.

15. U  akcí  menšího  rozsahu  má  předseda  výboru  právo  rozhodovat  bez  předchozího 
projednání  výborem o  výdajích  do  souhrnné  částky  20  tis.  Kč  ročně,  resp.  předseda 
společně  alespoň  s jedním  místopředsedou  do  souhrnné  částky  50  tis.  Kč  ročně.O 
uskutečnění  dalších  výdajů  zahrnutých  v  souhrnných  částkách  schváleného  rozpočtu 
rozhoduje výbor.

16. Při realizaci akcí většího rozsahu, tj. v částce nad 100 tis. Kč v jednotlivém případě, je 
třeba vycházet z nejméně třech nabídek, přičemž se zvažuje cena, předpokládaná kvalita, 
spolehlivost  plnění a další vhodná kritéria.  Při výdajích nad 500 tis.  Kč v jednotlivém 
případě je nutné, aby výbor podmínky dodavatele nechal předem schválit shromážděním. 
Schválení realizace výdaje shromážděním je nutné i tehdy, pokud akce většího rozsahu 
není v rozpočtu zahrnuta vůbec nebo plánovanou částku převyšuje o více než 20 procent. 

17. Na základě smlouvy s určeným subjektem může být na jeho účet  zálohově poukázána 
dohodnutá částka na běžné opravy. Tato pohledávka vůči němu bude vyúčtovaná proti 
poskytnutým plněním a průběžně doplňována až na příslušnou úroveň. Požadavky výboru 
uplatněné ve vztahu k subjektu na provedení oprav jsou evidovány minimálně po dobu tří 
let od data jejich odeslání či osobního doručení. 

18. Zisk  docílený  z  titulu  přijatých  úroků  či  jiných  výnosů  může  být  na  návrh  výboru 
převeden do vytvořeného zvláštního fondu, který je vlastním zdrojem společenství, nebo 
je  s  ním  naloženo  dle  rozhodnutí  shromážděním  jiným  způsobem.  Tvorba  a  čerpání 
takového fondu jsou samostatnou rozpočtovou položkou, přičemž použití je omezeno na 
pořizování  majetku  a  hrazení  služeb  nezbytných  pro  činnost  společenství.Nakládání 
s majetkem společenství  nad  rámec  účelu,  ke  kterému  byl  pořízen,  a  jeho  zatěžování 



věcnými břemeny či jinými závazky je nepřípustné, nerozhodne-li shromáždění jinak. 

19. Na všechny výdaje musí být vystaveny doklady v souladu s účetními a daňovými předpisy 
a  ustanoveními tohoto OŘ. 

20. případném čerpání úvěru  společenstvím rozhoduje shromáždění.

21. Stanovovat  pro  členy  podrobnější  pravidla  jakož  i  poplatky  za  užívání  majetku  ve 
spoluvlastnictví, které přímo nebo zprostředkovaně vyvolává zvýšené výdaje hrazené ze 
společných zdrojů společenství  (ZO) přísluší  výboru.  Poplatky za užívání majetku ve 
spoluvlastnictví mimo vnitřních prostor domů s ustanovenou samosprávou jsou účtovány 
ve prospěch ZO.

Článek 9.
Zásady hospodaření samosprávy

1. První příděl do ZS dle čl. 8, odst. 8 tohoto OŘ se provádí z měsíčních plateb 
poukázaných bezprostředně po dni, ve kterém byl výboru předán zápis z ustavující 
schůze samosprávy.

2. Zůstatky ZS se převádějí do následujícího roku.

3. Pokud  je  potřeba  samosprávy  na  financování  stanovených  účelů  vyšší  než  činí 
zůstatek  ZS,  je  nutno,  aby  její  členové  provedli  mimořádnou  úhradu  na  účet 
společenství a dohodli s výborem náležitosti platby. Pokud by se jednalo o havarijní 
situaci,  lze  takovou  opravu  uskutečnit  na  vrub  ZO  a  v nejbližších  termínech  se 
příslušně sníží příděl ze ZO do ZS.

4. Samospráva je v této oblasti omezena právy a povinnostmi subjektu, který nese 
odpovědnost za technický stav budovy.

5. Objednávky externích dodávek jsou uplatňovány prostřednictvím výboru společenství.

6. Ze ZS samosprávy lze rovněž vyplácet schválené odměny předsedovi popř. dalším 
členům samosprávy.

Článek 10.

Úhrada nákladů a odměňování
1. Za činnost v orgánech společenství a další práci pro společenství náleží osobám ve 

smyslu tohoto OŘ úhrada dokladovaných nutných a účelně vynaložených výdajů.

2. K provedení takové činnosti je nutný souhlas příslušného orgánu společenství, pokud 
tato nevyplývá pro dotyčné ho přímo z vnitřních předpisů společenství.

3. K proplacení úhrady nutných a účelně vynaložených výdajů je třeba, aby schvalující 
orgán schválil i předložený přehled hodin s uvedením termínu a druhu práce.

4. Dále za tuto práci přísluší odměna odstupňovaná dle náročnosti prováděné činnosti 
takto:

a) jednoduché činnosti bez nároku na speciální znalosti a dovednosti (např. 
zakládání dokumentace, distribuce materiálů, odesílání korespondence, 
jednoduché úkony manuálního charakteru apod.) 70,- Kč/hod.



b) složitější činnosti s nárokem na odborné znalosti a dovednosti (příprava 
vnitřních předpisů, kontrolní činnost, náročnější opravy, jednání jménem 
společenství apod.) 140,- Kč/hod.

Za práci ve výboru a kontrolní komisi přísluší následující odměna:
Předseda výboru – 1.250,- Kč/ měsíc
Místopředsedové výboru – 750,- Kč/ měsíc
Člen výboru – 300,- Kč/ měsíc
Členství ve výběrové komisi – 1.000,-Kč/ akci
Předseda kontrolní komise – 750,- Kč/ měsíc
Místopředsedové kontrolní komise – 500,- Kč/ měsíc            

5. Navrhuje-li  odměnu  podle  odst.  4  svému  členu  výbor,  je  její  výplata  podmíněna 
souhlasným projednáním v dozorčí  radě.  Navrhuje-li  odměnu  podle  odst.  4  svému 
členu dozorčí rada, je její výplata podmíněna souhlasným projednáním ve výboru.

6. Jsou-li náhrady výdajů a odměny schvalovány samosprávou a hrazeny ze|ZS, nejsou 
již přezkoumávány výborem. V tomto případě jsou vyplaceny na základě předložení 
zápisu ze schůze samosprávy.

7. Odměna podléhá zdanění dle příslušných předpisů (zákon o dani z příjmů fyzických 
osob).

8. Za dobu strávenou na schůzích a zasedání orgánů společenství a samosprávy odměna 
nepřísluší.

9. Shromáždění  schvaluje  zvláštní  postup  pro  stanovení  případné  odměny  za 
zabezpečování správy.

                                                        

Článek 11.
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Příděl  do  ZS  samospráv,  které  předloží  výboru  zápis  ze  své  ustavující  schůze 
v průběhu  roku  2000,  bude  poprvé  proveden  v lednu  2001  z plateb  poukázaných 
v prosinci 2000.

2. Již započatá hromadná oprava výtahů prováděná ve všech domech po etapách bude 
v plném rozsahu hrazena z ZO.

3. Výbor přebírající ze zákona funkci dosavadního správce projedná a provede se všemi 
třetími osobami zajišťující správu či jiné činnosti pro společenství potřebná opatření 
z toho vyplývající.

4. Tento OŘ nabývá účinnosti jeho schválením shromážděním společenství.

5. Provádění  změn,  úprav a  doplňků OŘ spadá výhradně do pravomoci  shromáždění 
společenství.

6. OŘ a případně další vnitřní předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí u členů výboru a 
dozorčí rady, od kterých si je lze vypůjčit na dohodnutou dobu i pro pořízení kopie 
sloužící vlastní potřebě. Distribuce mimo členy společenství není povolena s výjimkou 
osob  vykonávajících  pro  společenství  činnosti,  ke  kterým  je  znalost  některých 
ustanovení OŘ nezbytná. 



V Praze dne 6.3.2006

Za správnost: Věra Lacinová….předseda výboru Společenství


