
Stanovy platné od 6.3.2006

STANOVY
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská

Část I.
Úvodní ustanovení

1. Společenství  vlastníků  jednotek  domů Pavlovská  a  Ruzyňská  je  právnickou  osobou 
vzniklou na základě zákona č. 103/2000 Sb. ( novela zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví 
bytů) a v souladu s ním a s usnesením shromáždění vlastníků jednotek domů Pavlovská 
a Ruzyňská ze dne 14. října 2000.

2. Společenství se zřizuje v souladu se zákonem zejména za účelem výkonu správy domů 
těchto vlastníků.

3. Společenství  ve  své  činnosti  je  pokračovatelem  dosavadního  Občanského  sdružení 
vlastníků Pavlovská a Ruzyňská.

4. Ustanovení  těchto  stanov  může  být  podrobněji  upraveno  v  organizačním  řádu  . 
společenství, resp. v dalších vnitřních předpisech společenství.

Část ll. 
Základní ustanovení

Článek 1.
Název, sídlo a status společenství

1. Název společenství zní: Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská 
(dále jen" společenství").

2. Sídlem společenství je: Praha 6, Pavlovská 11.

3. Společenství je ve smyslu zák. č.l03/2000 Sb. (dále jen "zákon") právnickou osobou; 
společenství se zapisuje do obchodního rejstříku v rozsahu stanoveném zákonem.

Článek 2.
Vznik, účel a doba trvání společenství

1. Společenství  vzniká v návaznosti  na ust.  §  9  odst.  3  zákona jeho účinností  a  dnem 
konání ustavujícího shromáždění společenství a schválením těchto stanov, tj. dnem 14. 
října 2000.

2. Účelem společenství podle zákona a těchto stanov je zajišťování výkonu práv a závazků 
spojených se správou, provozem, opravami a údržbou společných částí majetku ( domů) 
vč. činností spojených s provozováním technických a jiných zařízení, které jsou součástí 
společného majetku i pro jiné subjekty, a současně ochrana a prosazování oprávněných 
zájmů jeho členů při správě majetku ( dále jen "správa majetku").

3. Společenství se zřizuje na dobu neurčitou s tím, že podmínkou jeho existence a činnosti 
je jeho zápis v obchodním rejstříku.



Část III.
 Členství ve společenství

Článek 1. 
Vznik členství

1. Členy společenství jsou podle zákona (§ 9 odst. 5 a 6) a těchto stanov všichni vlastníci 
jednotek, t.j. osoby fyzické i právnické, kteří nabyli  vlastnictví k jednotce nejpozději 
dnem vzniku tohoto společenství.

2. Za trvání společenství se stávají jeho členy všechny osoby, na které pravomocně přešlo 
vlastnictví k jednotce.

3. Jednotkou se rozumí kolaudovaný byt či nebytová prostora, které se nachází v domech 
Pavlovská ul., Praha 6, č.p.585, 586, 587, 588, 589, 590 a 591 a domech Ruzyňská ul., 
Praha 6,  č.p.  582,  583 a  584,  příp.  v  nemovitostech  tvořících  součást  těchto  domů, 
označených  jako  bytová  či  nebytová  jednotka,  nezahrnutá  do  součástí  společného 
majetku.

4. Spoluvlastníci jednotky jsou společnými členy společenství.

Článek 2. 
Zánik členství

1. Členství ve společenství zaniká současně s převodem či přechodem vlastnictví jednotky. 
Tento  přechod  či  převod  vlastnictví  se  řídí  předpisy  občanskoprávními  či 
obchodněprávními,  tzn.,  že  k  zániku  členství  dochází  pravomocným  rozhodnutím 
orgánu,  kterým  se  zapisuje  přechod  práva  vlastnického  k  jednotce  v  katastru 
nemovitostí na nového vlastníka, t.j. zejména na základě:
a. kupní smlouvy,
b. darovací smlouvy,
c. rozhodnutí o vypořádání dědictví.

2. Zánikem členství vlastníka jednotky nejsou .dotčena práva a povinnosti společenství na 
vypořádání jeho závazků a pohledávek vůči společenství.

3. Po dobu trvání  členství  lze  práva  a  povinnosti  člena  z  titulu  členství  omezit  jen  v 
rozsahu zákona a obecně platných právních předpisů.

Článek 3.
Členská evidence

1. Společenství vede evidenci všech svých členů a udržuje ji v souladu se skutečným stavem.

2. Společenství umožní nahlédnutí  do členské evidence všem osobám, které v souladu se 
zákonem projeví na tom oprávněný zájem.

Článek 4. 
Práva a povinnosti člena

1. Člen společenství má zejména tato práva:
a. účastnit  se  osobně  či  prostřednictvím  spoluvlastníka  jednotky  na  jednání 

a rozhodování shromáždění společenství,



b. volit či být volen do orgánů společenství, má -li způsobilost k právním úkonům a 
dosáhl-li věku 18 let,

c. být  průběžně  a  pravdivě  informován  o  dění  ve  společenství  způsobem 
umožňujícím účinné hájení svých práv,

d. požívat výhod, které společenství svým členům poskytuje.

2. Člen společenství má zejména tyto povinnosti:
a. dodržovat tyto stanovy, usnesení shromáždění společenství a rozhodnutí orgánů 

společenství,
b. na  vyzvání  orgánů  společenství  poskytovat  pravdivé  údaje  potřebné  pro 

rozhodování těchto orgánů,
c. bez  zbytečného  odkladu  informovat  orgány  společenství  o  skutečnostech, 

majících vliv na vlastnictví a užívání jednotek, 
d. šetrně užívat  a  chránit  společné  části  domů,  jejich zařízení  a  další  majetek  ve 

spoluvlastnictví  vlastníků jednotek,  udržovat  v  domech a  jejich okolí  pořádek, 
dodržovat  hygienické  a  protipožární  předpisy,  nerušit  noční  klid,dodržovat 
domovní řád

e. v  plné  výši  a  včas  hradit  veškeré  platby  uvedené  v  zásadách  hospodaření 
společenství  podle  těchto  stanov a  další  platby,  pokud tak  vyplývá  z interních 
předpisů či usnesení tohoto společenství,

f.dle svých možností přispívat neformálně k uskutečňování cílů společenství.

Část IV. 
Orgány společenství 

Orgány společenství jsou: -    shromáždění vlastníků jednotek (dále jen "shromáždění")

- výbor společenství ( dále jen "výbor")

- dozorčí rada společenství ( dále jen "dozorčí rada")

Článek 1. 
Shromáždění vlastníků jednotek

1. Shromážděni je nejvyšším orgánem společenství. 

2. Shromáždění společenství se musí konat alespoň jednou ročně. Shromáždění se sejde z 
podnětu výboru, dozorčí rady nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu 
hlasů.

3. Při  hlasování  je  rozhodující  velikost  spoluvlastnických  podílů  vlastníků  jednotek  na 
společných  částech  domů;  spoluvlastníci  jednotky mají  postavení  vlastníka  jednotky 
(jeden hlas). Jde-li o důležitou záležitost, může přehlasovaný vlastník jednotky požádat 
soud, aby o ní rozhodl.

4. Shromáždění je schopné usnášení, jsou -li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu 
hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

5. K  přijetí  usnesení  o  schválení  nebo  změně  stanov,  je  zapotřebí  tříčtvrtinové  většiny 
přítomných hlasů.

6.    K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby či o změně stavby je zapotřebí souhlasu 
všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy 



společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu, postačuje souhlas 
tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.

7. O  využití  společných  prostor,  které  nemají  status  nebytové  jednotky  (např.  bývalé 
kočárkárny apod.), jsou v konkrétním domě oprávněni rozhodovat vlastníci jednotek v 
tomto domě v rozsahu a způsobem uvedeným dále.

8. Není-li těmito stanovami stanoveno něco jiného platí ust. zákona v platném znění.

Článek 2.
Výbor společenství

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem společenství, musí mít alespoň 3 členy. 
Shromáždění je oprávněno zvolit větší počet členů. Výbor rozhoduje o věcech spojených 
se správou domů, pokud si rozhodnutí v těchto věcech nevyhradí shromáždění. V případě 
rovnosti hlasů při hlasování výboru má rozhodující slovo hlas předsedy. Funkční období 
členů výboru je 2 roky.

2. Člen výboru je zvolen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků.

3. Členové výboru volí ze svých řad předsedu a dva místopředsedy výboru. Tito funkcionáři 
výboru společenství jsou zvoleni, pokud se pro ně vyslovila většina členů výboru.

4. Za  výbor  jedná  navenek  jeho  předseda  a  v  jeho  nepřítomnosti  oba  místopředsedové 
výboru  společně.  Jde-li  o  písemný  právní  úkon,  musí  být  podepsán  předsedou  a 
kterýmkoliv dalším z členů výboru; v případě nepřítomnosti předsedy musí být taková 
listina podepsána oběma místopředsedy výboru.

Článek 3.
 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společenství; má 3 členy. Dozorčí rada je oprávněna 
a  povinna  zajišťovat  zejména  kontrolu  hospodaření  společenství  a  další  úkoly blíže 
vymezené organizačním řádem. Za tím účelem je oprávněna zejména:

• dohlížet na činnost výboru a být jím průběžně informována o všech podstatných 
záležitostech týkajících se společenství,

• nahlížet  do  evidence,  účetnictví  a  dalších  dokumentů  týkajících  se  činnosti 
společenství,

• kontrolovat roční účetní závěrku a nakládání se svěřenými a vlastními prostředky 
společenství,

• podávat shromáždění zprávu o své kontrolní činnosti, 
• svolat shromáždění, vyžaduje-li to naléhavý zájem společenství.

2. Souběžné členství v dozorčí radě a ve výboru společenství je neslučitelné.

3. Člen  dozorčí  rady  je  zvolen,  hlasuje-li  pro  něj  nadpoloviční  většina  hlasů  všech  
vlastníků.

4. Funkční období členů dozorčí rady je dvouleté.

5. Za dozorčí radu jedná navenek její předseda, kterého rada volí z řad svých členů.

6. Činnost dozorčí rady je podrobněji upravena v organizačním řádu společenství.

Článek 4. 



Samospráva domů
1. Vlastníci jednotek tvořících samostatný dům ve smyslu ust. Části m. čI. 1. odst. 3 těchto 

stanov jsou  oprávněni  vytvářet  samosprávy a  ze  svých řad  volí  svého zástupce  pro 
jednání s orgány společenství. 

2. Rozsah oprávnění a povinností těchto samospráv vůči společenství a způsob jejich volby 
je upraven těmito stanovami a organizačním řádem společenství.

Článek 5.
Společná ustanovení o orgánech společenství

1. Členové  orgánů  společenství  mohou  být  voleni  výhradně  z  řad  vlastníků  jednotek 
popřípadě z dalších osob navržených vlastníky, za předpokladu, že dosáhli věku 18 let a 
že nejsou zbaveni částečně či úplně způsobilosti k právním úkonům.

2. Členové orgánů společenství podle těchto stanov jsou povinni vynakládat očekávatelné 
úsilí ke efektivnímu fungování orgánu jehož jsou členy a tím k činnosti společenství jako 
celku, a to zejména svojí účastí na jednání tohoto orgánu.

3. Členové orgánu společenství jsou oprávněni kdykoliv za trvání svého mandátu vzdát se 
členství.  Toto vzdání se členství musí být učiněno písemně a předáno orgánu, jehož je 
členem. Vzdání se je účinné dnem konání následujícího shromáždění společenství.

4. V případě poklesu členů orgánů společenství pod zákonnou hranici je 
shromáždění     povinno vždy provést volbu nového člena orgánu společenství.

5. Odměnu za výkon činnosti ve výboru a v dozorčí radě stanoví jednotlivým členům těchto 
orgánů organizační řád společenství.

Část V.
Hospodaření společenství

Článek 1.
Zdroje hospodaření společenství

1. Společenství  vytváří  z  prostředků  dosavadního  Občanského  sdružení  Pavlovská  a 
Ruzyňská  a  z  prostředků  poukazovaných  vlastníky  jednotek  v  souladu  a  způsobem 
stanoveným organizačním řádem jednak 
a. zdroj oprav ( dále jen "ZO"), 
b. provozní zdroj ( dále jen "PZ").

2. Zdroj oprav jsou finanční prostředky společenství určené zejména k financování oprav, 
úprava  udržování  majetku,  který  je  předmětem  spoluvlastnictví  vlastníků  jednotek. 
Zdroje vyčleněné na financování oprav, úprava udržování majetku (ZO) budou v rámci 
společenství rozdělovány vždy tak, že 85 % těchto zdrojů bude používáno na údržbu a 
opravy společného majetku všech domů tvořících společenství a 15 % těchto zdrojů 
bude  vyčleněno  k  použití  na  opravy  a  údržbu  vnitřních  společných  částí  domů  na 
základě rozhodnutí jednotlivých samospráv domů. Bližší úpravu obsahuje organizační 
řád společenství.

3. Provozního  zdroje  se  týkají  ostatní  společné  potřeby,  které  vznikají  v  souvislosti  se 



správou majetku ve společném vlastnictví.

4. Společenství  vede  podvojné  účetnictví  podle  příslušných předpisů.  Způsob účtování  v 
rámci obecně platné úpravy může s ohledem na požadované analytické členění upravit 
organizační řád, příp. zvláštní vnitřní předpis společenství.

Článek 2.
Rozpočet společenství

1. Finanční  vyjádření  předpokládaných  potřeb  spojených  se  správou  majetku  ve 
spoluvlastnictví  členů  společenství  a  vytváření  příslušných  finančních  zdrojů  je 
kvantifikováno v rozpočtu společenství.

2. Obsah, forma a postup vypracování rozpočtu jsou upraveny v organizačním řádu.

3. Za sestavení a předložení rozpočtu odpovídá výbor společenství; schválení rozpočtu je ve 
výlučné kompetenci shromáždění členů společenství.

4. Rozpočet se sestavuje na období jednoho kalendářního roku, nerozhodne–li shromáždění 
společenství jinak.

Část VI.
 Zánik společenství

Společenství podle těchto stanov zaniká způsoby uvedenými v zákoně.

Část VII.
 Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tyto stanovy se stávají platnými dnem jejich schválení shromážděním společenství.

2. Účinnost  těchto  stanov  vůči  všem  třetím  osobám  nastává  dnem  jejich  zápisu  do 
obchodního rejstříku.

3. Účastníci ustavujícího shromáždění schválením těchto stanov souhlasí s přechodem práva 
povinností,  pohledávek,  závazků  a  majetku  dosavadního  Občanského  sdružení 
Pavlovská a Ruzyňská na společenství dnem 1.11.2000.

4. Veškeré změny a doplňky těchto stanov mohou být prováděny pouze řádným usnesením 
shromáždění společenství.

5. Tyto stanovy jsou k nahlédnutí všem vlastníkům jednotek v sídle společenství či v sídle 
zvolených zástupců samospráv.

V Praze dne 6.3.2006
Zvolení členové představenstva:
Paní Eva Lacinová
Pan Ješina Tomáš
Ing. Karel Hanžl 
Paní Alena Navrátilová
Paní Ivana Veselá
Paní Libuše Rolinková
Paní Mária Hatáková
Ing. František Hrubý
Pan Jiří Hladký, ing. Petr Masopust
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