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NÁVRH NA ZMĚNU STANOV
Společenství vlastníků domu Široká 5135

se sídlem Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou

Předkladatel: Výbor společenství

Navrhujeme, aby stanovy společenství vlastníků byly změněny a doplněny takto:

I. V čl. IV. zní odstavec 3) nově takto:
3) Osobu správce i změny této osoby schvaluje shromáždění.

II. Články V. až XI. znějí nově takto:

V.
Společná ustanovení

1) Orgány společenství jsou:
a) shromáždění
b) předseda společenství vlastníků (dále jen „předseda“)

2) Předseda je statutární orgán společenství volený shromážděním vlastníků. Předsedou může být 
pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu právních předpisů
upravujících živnostenské podnikání, nebo právnická osoba. Je-li předsedou právnická osoba, 
zmocní fyzickou osobu, aby ji v rámci tohoto orgánu zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen 
jejího statutárního orgánu. Tento zástupce právnické osoby musí splňovat podmínky uvedené 
výše v tomto odstavci a funkci musí vykonávat osobně.

3) Předseda může být zvolen opětovně.
4) Závazek k výkonu funkce předsedy je závazek osobní povahy, pro který se nelze nechat

zastoupit.
5) Funkční období předsedy činí 5 let, počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního 

období. Funkce předsedy dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem 
členství ve společenství. Odstoupí-li předseda ze své funkce prohlášením došlým společenství, 
zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. Prohlášení o odstoupení musí být 
písemné a musí být doručeno do sídla společenství.

6) Předseda může být během funkčního období shromážděním odvolán.
7) Shromáždění může volit náhradníky předsedy spolu s určením jejich pořadí. Náhradník 

nastupuje na místo předsedy, jehož funkce skončila před uplynutím funkčního období, dnem 
skončení funkce. Pro náhradníky platí ustanovení odstavců 2 až 4 obdobně.

8) V kolektivních orgánech společenství se hlasuje veřejně. Shromáždění se může nadpoloviční 
většinou hlasů přítomných členů společenství usnést, že bude o určité věci provedeno tajné 
hlasování pomocí hlasovacích lístků. V takovém případě se současně stanoví postup pro tajné 
hlasování.

VI.
Shromáždění a jeho usnášeníschopnost

1) Shromáždění je nejvyšším orgánem společenství.
2) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti 

jeho podílu na společných částech domu a pozemku; je-li však vlastníkem jednotky společenství, 
k jeho hlasu se nepřihlíží.

3) Je-li jednotka ve společném jmění manželů nebo spoluvlastnictví, mají manželé nebo 
spoluvlastníci společný hlas.
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4) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech 
hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, 
ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.

5) K tomu, aby se změnil poměr výše příspěvků na správu domu jinak než v důsledku změny podílů
na společných částech, je třeba změny prohlášení vlastníka.

6) Jde – li o stavební úpravy nebo opravy společných částí domu vymezené v čl. VII. odst. 1) bodu 
f) těchto stanov, je třeba souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.

7) Alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení 
o
a) změně stanov,
b) uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám dle čl. VII., odst. 1). písm. g), bod. iv,
c) způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé vlastníky,
d) rozdělení případného zisku z hospodaření společenství.

VII.
Působnost shromáždění

1) Do působnosti shromáždění patří
a) rozhodování o schválení a změně stanov,
b) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
c) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření 

společenství a správě domu, 
d) schválení celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o 

vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
e) schválení druhu služeb, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
f) rozhodování

i. o členství společenství v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
ii. o opravě nebo údržbě společné části anebo stavební úpravě společné části, která 

nevyžaduje změnu prohlášení vlastníka, mimo případy, kdy stanovy nebo usnesení 
shromáždění svěřují rozhodnutí do působnosti statutárního orgánu,

g) udělování předchozího souhlasu
i. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
ii. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi, mimo 

případy, kdy stanovy nebo usnesení shromáždění svěřují rozhodnutí do působnosti 
statutárního orgánu,

iii. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek 
úvěru,

iv. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník
jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil, k zajištění 
pohledávek vyplývajících z úvěru poskytnutého na náklady spojené se správou domu,

h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o 
její změně,

i) schvalování rozpočtu společenství,
j) rozhodování v dalších záležitostech určených zákonem nebo stanovami nebo v 

záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

VIII.
Svolání a jednání shromáždění

1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. 
Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu 
všech hlasů, nejméně však dvou z nich a to do 15 dnů tak, aby se shromáždění konalo do 30 
dnů od doručení podnětu; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad 
společenství sami.
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2) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Je- li 
zasedání svoláno podle odst. 1 věta druhá, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se 
souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.

3) Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání a program zasedání.
4) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní svolavatel 

každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.
5) Shromáždění se svolává písemnou pozvánkou, která se zašle všem členům společenství a 

současně vyvěsí v domě na domovní vývěsce společenství. Namísto zaslání v listinné podobě
lze pozvánku členovi zaslat elektronicky, např. e-mailem, a to na jeho adresu uvedenou 
v seznamu členů. Pozvánka musí být odeslána tak, aby mohla být doručena nejméně 15 dní 
přede dnem konání shromáždění. Zaslání písemné pozvánky na adresu člena může být 
nahrazeno osobním předáním do jeho rukou za současného potvrzení člena o převzetí, a to tak, 
aby převzetí potvrdil nejpozději 15 dnů přede dnem konání shromáždění.

6) Jednání shromáždění řídí statutární orgán společenství; v případě svolání shromáždění 
svolavatelem podle odstavce 1 tohoto článku řídí jednání shromáždění člen společenství 
zmocněný tímto svolavatelem.

7) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, za jehož pořízení odpovídá svolavatel. Zápis musí 
obsahovat nezbytné údaje prokazující, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo zasedání 
zahájil a kdo mu předsedal, schopnost shromáždění k jednání a usnášení, dále údaje o průběhu 
jednání, plné znění přijatých usnesení a výsledky voleb, pokud byly volby prováděny. Přílohu 
zápisu tvoří zejména listina přítomných s jejich podpisy a písemné podklady, které byly 
předloženy k jednotlivým projednávaným bodům.

8) Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Zápisy včetně písemných podkladů k jednání 
shromáždění musí být uschovány u statutárního orgánu.

9) Člen společenství vlastníků může zmocnit jiného člena společenství vlastníků nebo kteroukoliv 
jinou osobu, aby ho zastupovala při účasti na shromáždění nebo na všech shromážděních, a to 
včetně hlasování na shromáždění. Zmocnění musí být v písemné formě, přičemž je připuštěno i 
zastoupení ve formě generální plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

IX.
Rozhodnutí shromáždění mimo zasedání

1) Ve všech věcech v působnosti shromáždění lze rozhodnout i mimo zasedání.
2) Návrh podává písemně statutární orgán a zasílá jej vlastníkům stejným způsobem a ve stejné 

formě, jako pozvánku na shromáždění. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, 
podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které 
se má vlastník jednotky vyjádřit. Lhůta činí patnáct dnů.

3) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku, 
kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

4) Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a pokud bylo 
usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného 
odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství ten, kdo usnesení navrhl.

5) Rozhodnutí se přijímá takovou většinou hlasů, která je těmito stanovami stanovena pro 
jednotlivé druhy rozhodnutí s tím, že tato většina se vždy počítá z hlasů všech vlastníků
jednotek, ledaže zákon stanoví, že se většina počítá z celkového počtu vlastníků jednotek. 

X.
Náhradní shromáždění

1) Není-li shromáždění svolané dle čl. VIII. usnášeníschopné, může svolat ten, kdo svolal původní 
shromáždění, bez zbytečného odkladu náhradní shromáždění, a to stejným způsobem, se 
stejným programem a samostatnou pozvánkou. Náhradní shromáždění je způsobilé usnášet se 
za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají alespoň 40 % všech hlasů. Pokud je dle zákona 
nebo těchto stanov potřebná pro přijetí usnesení shromáždění jiná než nadpoloviční většina 
hlasů přítomných vlastníků, platí to i pro náhradní shromáždění.
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XI.
Předseda

1) Předseda je statutárním orgánem společenství. Řídí a organizuje běžnou činnost společenství a 
rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství s 
výjimkou těch věcí, které jsou podle zákona a těchto stanov ve výlučné působnosti shromáždění, 
anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo. Za svou činnost odpovídá předseda 
shromáždění.

2) Předseda jako statutární orgán společenství zejména
a) zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a dalších činností společenství 

podle zákona a těchto stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti 
shromáždění; zajišťuje plnění usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost,

b) rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění 
oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek,

c) odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a za předložení přiznání k 
daním,

d) připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá shromáždění 
zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších činnostech 
společenství, které obsahují zejména základní údaje o provedených a plánovaných 
opravách, údržbě a povinných revizích včetně údajů o použití a stavu příspěvků na správu 
domu a pozemku,

e) předkládá k projednání a schválení účetní závěrku, rozpočet a písemné materiály, které má 
shromáždění projednat,

f) zajišťuje řádné vedení písemností společenství,
g) zajišťuje, aby byla jednotlivým členům společenství sdělena výše příspěvků na náklady 

spojené se správou domu a pozemku a výše záloh na úhradu za služby,
h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,
i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a 

povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství,
j) za společenství vymáhá plnění povinností uložených členům společenství,
k) plní povinnosti ve vztahu k zápisům v rejstříku společenství vlastníků jednotek.

3) V působnosti předsedy je rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž
pořizovací nebo zůstatková cena nepřesáhne v souhrnu částku 1.500 Kč v průměru na každou 
jednotku v průběhu kalendářního roku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené 
havárií na společných částech.

4) V působnosti předsedy je rozhodování o opravě, údržbě nebo stavební úpravě společných částí 
nemovité věci, nepřevyšují-li náklady v souhrnu částku 2.500 Kč v průměru na každou jednotku v 
průběhu kalendářního roku; tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na 
společných částech nebo o opravy, jejichž nutnost vyplývá z revizní zprávy.

5) Závazek k výkonu funkce předsedy je závazkem osobní povahy a předseda se nemůže nechat 
při výkonu své funkce zastoupit. To neplatí pro udělení zmocnění na jednotlivá dílčí jednání.

6) Předseda zastupuje společenství ve všech záležitostech. Za společenství se předseda 
podepisuje tak, že k jeho názvu připojí svůj podpis.

7) Předseda postupuje při vymáhání dlužných částek jednotlivých členů tak, že nejdříve 30 dnů po 
vzniku dluhu vyzve vlastníka k úhradě dluhu prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou má člen 
uvedenu v seznamu členů, nebo vhozením výzvy do poštovní schránky člena. V případě, že 
dlužník ani do 30 dnů ode dne zaslání výzvy dlužnou částku neuhradí, zašle předseda 
předžalobní výzvu k úhradě doporučeným dopisem na adresu dlužníka, kterou má uvedenou v 
seznamu členů. V případě, že dlužník ani do 30 dnů ode dne zaslání předžalobní výzvy dlužnou 
částku neuhradí, je předseda oprávněn vymáhat dlužnou částku soudně, či ji předat k vymáhání 
třetí osobě. Ode dne vzniku prodlení do uhrazení dluhu má předseda právo vymáhat též sankce 
z prodlení v zákonem stanovené výši, případně ve výši určené shromážděním. Předseda má 
právo uzavřít za společenství s dlužníkem splátkový kalendář, bez možností odpuštění dluhu. 
Prováděním úkonů v rámci vymáhání pohledávek může předseda za společenství pověřit i jinou 
osobu.
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III. V čl. IV. odstavci 2) písmenu f), v čl. XIII. odstavci 1) písmenu d) a odstavci 4), v čl. XIV. 
odstavci 2) a odstavci 4) písmenu i), v čl. XIV. odstavci 4) písmenu k) za slovem „předat“ a v čl. 
XVIII. odstavci 2) se slovo „výboru“ nahrazuje slovy „statutárnímu orgánu“.

IV. V čl. XIV. odstavci 2) a odstavci 4) písmenu h) se slovo „výbor“ nahrazuje slovy „statutární 
orgán“.

V. V čl. XIV. odstavci 4) písmenu k) za slovem „souhlas“ se slovo „výboru“ nahrazuje slovy 
„statutárního orgánu“.

VI. V čl. XIV. odstavci 3) písmenu f) se za původní text doplňuje tato věta:
Místo a čas pro nahlížení určí statutární orgán, přičemž však nesmí toto právo vlastníka 
nepřiměřeně omezovat.

VII. V čl. XVI. odstavci 1) se za původní text doplňuje tato věta:
Neschválení rozpočtu není překážkou pro stanovení výše záloh na služby a příspěvků na správu 
domu a pozemku pro jednotlivé vlastníky jednotek.

VIII. V čl. XVII. odstavci 6) se za původní text doplňují tyto věty:
Výši záloh pro jednotlivé členy stanoví statutární orgán, přičemž společenství může stanovením výše 
záloh pověřit i správce. Výši záloh na služby může společenství pro jednotlivé vlastníky jednostranně
změnit, a to zejména dojde-li ke změně příslušného právního předpisu, rozhodnutí cenového 
orgánu, ke změně ceny služby, počtu členů domácnosti v bytě, rozsahu nebo kvality poskytované 
služby apod. a dále i po provedení ročního vyúčtování, a to přiměřeně v závislosti na výši zjištěného 
nedoplatku nebo přeplatku.

Tento návrh předkládáme ke schválení shromáždění společenství vlastníků.

V Jablonci nad Nisou dne 25.2.2021 Jan Formáček, předseda výboru
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SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE
(dále též jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1) Společenství vlastníků domu Široká 5135
IČO 01686470
se sídlem Široká 5135/13, Proseč nad Nisou, 468 04 Jablonec nad Nisou
zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl S vložka 6111
zastoupené 
(dále též jen „Společenství“)

a

2) Interma BYTY správa s.r.o. 
IČO 08560617, DIČ CZ08560617
se sídlem Seniorů 1620/13, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 321020
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 8869122/0800 
zastoupená Ing. Slavomírem Molešem, jednatelem a Monikou Kockovou, jednatelem
(dále též jen „Předseda“)

I.
Preambule

Shromáždění Společenství rozhodlo dne .................. o zvolení Předsedy do funkce předsedy společenství vlastní-
ků, a to s účinností ode dne 1.4.2021. Za účelem úpravy vzájemných práv a povinností v souvislosti s výkonem 
této funkce uzavírají výše uvedené smluvní strany tuto Smlouvu:

II.
Předmět Smlouvy

1. Předseda se zavazuje vykonávat pro Společenství funkci předsedy společenství vlastníků (dále též jen „Funk-
ce“) a plnit povinnosti z této Funkce vyplývající.

2. Společenství se zavazuje za výkon Funkce poskytovat Předsedovi odměnu ve výši a za podmínek dále stano-
vených touto Smlouvou.

3. Předseda zastupuje Společenství ve všech záležitostech, které vyplývají z jeho funkčního zařazení, způsobem 
daným stanovami Společenství a Společenstvím vydanými vnitřními předpisy.

III.
Odměna

1. Za výkon Funkce náleží Předsedovi za každý kalendářní měsíc odměna, která se skládá z následujících složek:
a) částka ve výši 150 Kč za každou jednotku v domě;
b) paušální částka ve výši 3 000 Kč;
Ke shora uvedeným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Jiné složky odměny Před-
sedovi nenáleží. 

2. Odměna je splatná vždy 14 (čtrnáctého) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém na ni 
Předsedovi vznikl nárok. Společenství bude vyplácet odměnu na shora uvedený bankovní účet Předsedy, a to 
na základě faktur Předsedou vystavených. Předseda bude odměnu fakturovat vždy jednou měsíčně, a to zpětně
za měsíc předchozí. 

3. Předsedovi nenáleží, kromě odměny dle odst. 1 shora, žádná zvláštní odměna, žádné podíly na zisku Společen-
ství ani jiné výhody, pokud shromáždění Společenství nerozhodne jinak.

IV.
Povinnosti Předsedy

1. Předseda je povinen vykonávat Funkci v souladu se stanovami Společenství a s platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a plnit veškeré povinnosti, které Předsedovi stanovy a právní předpisy ukládají. 
Předseda v rámci výkonu Funkce vykonává zejména činnosti, jejichž výčet je uveden v příloze č. 1 této 
Smlouvy. Předseda je povinen vykonávat Funkci osobně, s péčí řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi a 
pečlivostí a s nezbytnou loajalitou.

2. Předseda je při výkonu Funkce zejména povinen:
a) jednat v souladu s oprávněnými zájmy Společenství; Tím však nejsou dotčeny povinnosti uvedené shora 

v odst. 1. tohoto článku.
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b) dodržovat platné právní předpisy a dále stanovy a vnitřní předpisy Společenství,
c) upozornit shromáždění Společenství na zřejmou nevhodnost jeho rozhodnutí či pokynů, jež by mohly mít za 

následek vznik škod,
d) zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu Funkce a jejichž po-

skytnutí třetí osobě by mohlo přivodit Společenství nebo jeho členům újmu. Předseda se zavazuje nevyužít 
jakékoliv informace, jež se dozvěděl při výkonu Funkce, k jinému účelu, než k plnění svých povinností 
podle této Smlouvy a příslušných právních předpisů. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku zůstává v 
platnosti i po ukončení této Smlouvy a po zániku Funkce, ať již jakýmkoliv způsobem.

3. Předseda je povinen informovat orgán, který jej do funkce zvolil, o všech skutečnostech, které při výkonu své 
funkce zjistil a které mohou mít vliv na rozhodování jeho, shromáždění či jiného orgánu Společenství. Předse-
da je povinen při výkonu své funkce dodržovat všechna omezení, která vyplývají buď ze zákona, stanov, roz-
hodnutí shromáždění nebo vnitřních předpisů Společenství.

4. Předseda je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit Společenství překážky, které mu brání ve výkonu Funkce, 
a to především s ohledem na jejich důvod a odhad doby jejich trvání. 

5. Předseda je Společenství odpovědný za škodu ve smyslu platných právních předpisů. 
6. Předseda má právo na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil pro výkon své funkce, k plnění 

svých povinností a k zařizování záležitostí Společenství, ledaže z jejich povahy nebo z výčtu uvedeného 
v příloze č. 1 této Smlouvy vyplývá, že jsou již zahrnuty v odměně. Pokud se strany nedohodnou jinak, má se 
za to, že v odměně nejsou zahrnuty žádné náklady na poštovné za písemnosti, které Předseda rozesílá v rámci 
výkonu své činnosti. Náhradu nákladů bude Společenství Předsedovi vyplácet jednou měsíčně, a to společně
s odměnou dle čl. III. této Smlouvy na základě jeho fakturace. 

7. Při ukončení výkonu Funkce Předsedy z jakéhokoliv důvodu předá Předseda Společenství neprodleně veškeré 
dokumenty týkající se Společenství (smlouvy, korespondenci, účetní doklady, faktury, plné moci atd.), ať již
existují v listinné či elektronické podobě. Dále Předseda předá Společenství veškeré předměty a jiné věci, které 
náleží Společenství a které obdržel od Společenství nebo od třetí osoby v souvislosti s výkonem své Funkce. 
Zadržovací právo k těmto věcem je vyloučeno.

V.
Povinnosti Společenství

1. Společenství je povinno poskytovat Předsedovi potřebnou součinnost, aby mohl svou Funkci vykonávat řádně
v souladu s právními předpisy České republiky, stanovami Společenství a touto Smlouvou.

2. Společenství poskytne Předsedovi veškeré informace a dokumenty nutné pro náležitý výkon Funkce.

VI.
Trvání Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem nabytí její účinnosti do dne, ve kterém Předsedovi za-
nikne Funkce.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva byla před jejím uzavřením schválena shromážděním Společenství.
2. Účastníci této Smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné a vážně projevené 

vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy žádné 
okolnosti ani překážky bránící jejímu uzavření.

3. Jakákoliv dohoda, kterou se mění, ruší nebo doplňuje tato Smlouva nebo její část, je neplatná, nemá-li formu 
písemného a číslovaného dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

4. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. Na 
práva a povinnosti mezi Společenstvím a Předsedou se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o 
příkazu.

5. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek či jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této 
Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost ja-
kýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento 
neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýko-
liv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo ne-
vymahatelným jako celek či jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové 



3

smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře od-
povídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.

6. Smluvní strany dále berou na vědomí, že v okamžiku uzavření této Smlouvy je správa domu upravena mandát-
ní smlouvou ze dne 13.11.2013 uzavřenou mezi Společenstvím na straně mandanta a společností Interma BY-
TY, akciová společnost, která je právním předchůdcem Předsedy, na straně mandatáře (dále jen „Mandátní 
smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že pozastavují účinnost Mandátní smlouvy na celou dobu trvání této 
Smlouvy o výkonu funkce. Mandátní smlouva pozbývá účinnosti dnem vzniku Funkce Předsedy a její účinnost 
se obnoví dnem, kdy Předsedovi Funkce zanikne, a to automaticky, aniž by bylo třeba zvláštní dohody smluv-
ních stran.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem vzniku Funkce Předsedy a uzavírá se ve 
dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků převezme po jednom. Všechna vyhotovení této Smlouvy mají 
platnost originálu.

V Liberci dne ......................

............................................... ..........................................
Společenství Předseda



Příloha č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce

ROZSAH ČINNOSTI PŘEDSEDY

A/ EKONOMICKÉ A KORPORÁTNÍ ZÁLEŽITOSTI
Evidence všech bytových, nebytových a komerčních prostor v domě včetně evidence jejich využití podle ko-
laudovaného stavu;
Evidence vlastníků jednotek a evidence nájemců bytových a nebytových jednotek (pro vlastníka i nájemce
jednotky je v této příloze používáno též označení „uživatel“);
Evidence osob, které bydlí v bytě;
Evidence nájemců v jednotkách;
Archivace výstupů ze shora uvedených evidencí;
Zajištění on-line přístupu k datům a evidenci jednotek prostřednictvím internetu pro jednotlivé uživatele, 
včetně umožnění hlášení případných uživatelských změn, přičemž uživatel bude mít přístup pouze k datům 
týkajícím se té jednotky, kterou má v užívání;
Vedení podvojného účetnictví Společenství v souladu s platnými předpisy a tak, aby byly zřejmé náklady a 
příjmy spravované nemovitosti; 
Elektronická obsluha bankovního účtu Společenství včetně zajištění veškerých plateb z tohoto účtu, zejména 
plateb dodavatelům služeb;
Stanovení výše záloh a paušálních plateb za služby a plateb do fondu oprav pro vlastníky jednotek včetně je-
jich změn na základě vývoje dodavatelských cen, vývoje inflace a jiných relevantních skutečností a předpis 
těchto plateb vlastníkům jednotek;
Stanovení výše plateb spojených s členstvím ve Společenství a předpis těchto plateb vlastníkům jednotek 
včetně veškerých změn předpisů;
Vybírání úhrad za služby spojené s užíváním jednotky, plateb spojených s členstvím ve Společenství a veške-
rých dalších plateb od uživatelů;
Uplatňování sankcí vůči vlastníkům jednotek v případě porušení povinností vyplývajících z vlastnictví jed-
notky (úroky či poplatky z prodlení, smluvní pokuty apod.);
Vedení přehledu veškerých plateb vlastníků jednotek;
Upomínání vlastníků jednotek, kteří  jsou v prodlení s plněním povinností souvisejících s vlastnictvím jed-
notky o plnění těchto povinností;
Zajištění externího zastoupení Společenství v soudních řízeních k vymožení peněžitých pohledávek Spole-
čenství vzniklých v souvislosti s vlastnictvím jednotek;
Zpracování ročního vyúčtování nákladů na služby a záloh na úhradu těchto služeb a odeslání tohoto vyúčto-
vání jednotlivým vlastníkům jednotek. 
Vyúčtování fondu oprav, a to pravidelné v rámci řádné účetní závěrky;
Zpracování kompletní řádné účetní závěrky Společenství, v případě potřeby zpracování mimořádné nebo me-
zitímní účetní závěrky;
Zpracování výroční zprávy o hospodaření Společenství;
Zpracování ročního daňového přiznání Společenství k dani z příjmů právnických osob (pokud je Společenství
povinno toto přiznání podat), podání tohoto přiznání příslušnému finančnímu úřadu a zajištění zaplacení da-
ně, to vše v termínech stanovených právními předpisy;
Příprava a organizace zasedání shromáždění Společenství (sestavení plánu a termínu zasedání, vypracování 
pozvánky a příloh pozvánky, distribuce pozvánky včetně jejích příloh všem vlastníkům jednotek, zařazení 
veškerých dokumentů do elektronického archivu Společenství);
Zajištění prostor pro konání shromáždění Společenství;
Účast na shromáždění Společenství, odpovídání na dotazy členů v rámci zasedání shromáždění;
Řízení shromáždění Společenství, kontrola prezence;
Zajištění vypracování návrhů na změny stanov Společenství;
Vypracování zápisu ze zasedání shromáždění Společenství a následně rozeslání zápisu všem vlastníkům jed-
notek;
Zpracování návrhů na zápis změn do rejstříku společenství vlastníků jednotek a založení s tím souvisejících 
povinných dokumentů do sbírky listin veřejného rejstříku;



Zakládání řádných účetních závěrek do sbírky listin rejstříku společenství vlastníků jednotek;
Přebírání poštovních zásilek určených Společenství;
Obsluha datových schránek Společenství;
Vedení personální a mzdové agendy v následujícím členění:  
- členové statutárního a jiných orgánů Společenství;
- osoby v pracovněprávním vztahu ke Společenství nebo ve vztahu dle dohod o pracích konaných mimo pra-

covní poměr. 
Zajištění předkládání povinných údajů Českému statistickému úřadu;

B/ SPRÁVA DOMU
Uzavření smluv s příslušnými dodavateli služeb o dodávkách služeb spojených s užíváním jednotek a společ-
ných prostor domu tak, aby bylo zajištěno plnění všech povinnosti, které pro poskytování těchto služeb sta-
noví právní předpisy, přičemž rozsah poskytovaných služeb schvaluje shromáždění; Přitom je Předseda povi-
nen přihlížet k oprávněným potřebám a zájmům jednotlivých uživatelů.
Zajištění provedení úhrad za poskytnuté služby jejich dodavatelům, a to včas a řádně dle smluv uzavřených 
s těmito dodavateli. K úhradě nákladů na úhrady služeb se použijí zejména platby vybrané od uživatelů (zá-
lohy a doplatky vybrané na základě ročního vyúčtování).
Komunikace s přímými dodavateli Společenství za účelem koordinace jejich činností;
Zajištění styku s uživateli, tj. zajištění prostor, v nichž se mohou uživatelé kontaktovat s pracovníky Předse-
dy, a to fyzicky v jeho vymezených úředních hodinách a telefonicky v pracovních dnech od 8,00 hod. do 
15,30 hod.
Administrativní práce spojené s předpisy a výběry záloh na služby spojené s užíváním jednotek;
Sjednávání dohod o zajištění závazků vlastníků jednotek vůči Společenství, které vyplývají z vlastnictví jed-
notek, 
Zpracování podkladů pro rozúčtování nákladů za služby spojené s užíváním jednotek jejich uživatelům;
Zajištění věcného odsouhlasení přijatých účetních dokladů za služby, opravy a ostatní dodávky;
Vedení evidence nákladů na jednotlivé jednotky (přehled o nákladech na správu, provoz a údržbu bytových 
objektů a nákladů na služby spojené s jejich užíváním);
Vedení evidenčních listů jednotek;
Vedení evidence dokumentace související se správou nemovitostí;
Evidence pojistných událostí, sledování provedených oprav;
Zajištění a zpracování podkladů pro likvidaci pojistných událostí;
Zřízení a provozování internetových stránek Společenství pro informování uživatelů bez možnosti diskusního
fóra;
Zajištění opatření ke zjednání nápravy v případech neoprávněného nakládání s jednotkami nebo společnými 
prostory v domě nebo v případech porušování pořádku a klidu v domě;
Návrh plánu oprav společných částí domu s aktualizací vždy k 31.3. každého roku;
Zajištění informování uživatelů o změnách týkajících se spravovaných nemovitostí a jejich správy;
Zajištění inventarizace majetku ve správě, o němž Společenství účtuje;

C/ TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
Úplné zajištění provozu, údržby, drobných oprav a kontroly budov, technologických celků a stavebních částí 
nemovitostí, které jsou předmětem správy, to vše s výjimkou činností, které má provádět uživatel jednotky.
Předseda přitom jedná s důrazem na optimální využití odebíraných energií a dle projektových parametrů a
platných předpisů. Pokud uživatel jednotky neprovede opravu nebo údržbu, k níž byl povinen, a pokud je její 
provedení nutné, opravu či údržbu zajistí Předseda na náklad Společenství a následně zajistí přeúčtování vy-
naložených nákladů uživateli jednotky. Ohledně oprav, údržby a stavebních úprav společných částí domu, u 
nichž předpokládané náklady přesáhnou limity vymezené stanovami Společenství, je Předseda povinen vyžá-
dat si souhlas shromáždění Společenství.
Vedení zpracovaných pasportů jednotek v informačním systému INTEGRI;
Kontrola zápisů o zkouškách nebo kontrolách zařízení provedených odbornou firmou;



Zajištění revizí, odborných technických a servisních prohlídek a servisních prací (včetně měření emisí, proti-
požárních klapek a jejich ovládacích mechanismů) požadovaných výrobci zařízení nebo platnými předpisy v 
jejich předepsaném termínu včetně sledování platnosti revizí;
Zajištění revizí technologií ve vlastnictví Společenství v jednotkách a vkládání dokladů o provedení revizí do 
systému INTEGRI;
Vedení evidence revizí, odborných zkoušek, technických prohlídek a měření emisí, ukládání a archivace sou-
visející dokumentace;
Vedení plánu revizí, kontrol a prohlídek v systému INTEGRI;
Kontrola odstranění zjištěných závad ze všech evidovaných revizí;
Vedení komplexní evidence a o sledování  termínů pro odstranění zjištěných závad;
Zajištění údržby koncových prvků elektroinstalace a zdravotních instalací - zajištění provozuschopnosti;
Zajištění průběžné výměny jednotlivých nefunkčních světelných zdrojů ve společných prostorách domu;
Zajištění náhradní dodávky médií;
Zajištění opravy nebo výměny fakturačních měřidel médií (elektroměr, vodoměr atd.);
Zajištění havarijní služby pro jednotky v domě prostřednictvím domovníka, zajištění odstraňování závad ha-
varijního charakteru v domě;
Zajištění úhrad dodavatelům prací v souvislosti se zajišťováním shora uvedených oprav, údržby, revizí, zkou-
šek atd.;
V případě zjištění poruchy nebo havárie na inženýrské síti bezodkladné informování správce této sítě;
Archivace technické dokumentace vztahující se k domu;
Kontrola a zajištění aktualizace provozních řádů technologických zařízení ve vlastnictví nebo užívání Spole-
čenství (zejména aktualizace jmen, telef. spojení atd.)
Vyhodnocování stavu objektu a zařízení a potřeby oprav v konkrétním zjištěném případě, zpracování návrhu
řešení;
Zpracování ročního plánu kontrol a údržbové činnosti technologických zařízení předepsaných jednotlivými 
výrobci technologických zařízení, platnými normami, a to potřebným počtem odborně způsobilých pracovní-
ků;
Správa dokumentace nemovitostí;
Kontrola plnění povinností ukládaných Společenství bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy;














