
Porovnání družstevniho a osobního v|astnictví
(+ výhody' . nevýhďy)

Byt |ze převést na kohoko|iv formou převodu č|enských práv a povinnosli
NenÍ nuhýsouhlas Bo'

Byt F moŽno pouze prŇal a piipadné koupil nov!, Píode] a koupě jsou s|oŽté a
nák|adné (odhad bÍu soudním Žnalceň' kupn| sm|ouva' zápls do KN' daň

Při převodu bytu nenÍ nulný znalecký posudek

Pn prevodu vLastnlcw| bytu le nutno n&hat uoe|at zna|ecxy posudeK o @né bylu
a podI U na spo|ečnýď óástech domu. VlastnÍk bytuje spo|uv|as|nikem
spo|ečných častÍ domu V ce|ém bloku' zna|*ký posudekie píolo nutno udě|at
ň...|Ý 

^hi.k| 
ŤFn'^ n^c||dFk i. 7n2tnA 

^hqáhlú 
A ..ň^vě d^<ti nár^ňňú

Při převodu bytu nenl nutná obsáh|á sm|ouva vyhotovená advokábm.
sbči vyplnit formu|ář, kterýje k dispozici na díužsNu' s prevodemprot'
ne]sou témér Žádné nák|ady (pouze pop|alek družsfuu. je.|i sbnoven).

Plevoo 0!1u le usKulecnén lePrue okamz|Kem zapsánl vK|adu v|astn|cKého práVa
do KN. sm|ouVa o převodu proto musÍ Vyhovět všem zákonným poŽadavkúm,
iinak náVrh na vk|ad múŽe být zam|tnut' Je proto nutné' aby sm|ouvu vyhotovi|a

Převod iejednoduchý' nep|atl se daň z převodu bytu a nepd|éhá P|ati ý daň Ž převdu nemovitostl Ve výši 3yo z kupn| @ny nebo z odhadnl

cena drubtevního bytu Při Prodeji bivá o ně@ niŽŠ| neŽ pii Prodeji bytu oena bytu Ye /lastnictvi bývá pn pMeji 0 něco vyŠŠÍ neŽ pň prMoji bytu

Pli plevodu bytu dostane člen peníze ňned P@e] Wa oost d|ouho {c€ pul roKu)' do záplsu smlouvy do KN pievodce
ýětŠinou své !€n|ze nedostane' bÝVai| u|oŽenv v notábké nebo iiné úschovně

c|enslvi v druŽstvuje děd'Čné' V Pilpadě úmrtljednoho z manŽe|ů
(spo|ečných č|enú druŽstva) automaticky přecházI na zby]ého manŽela Bytje íovněž předmětem dědictví, Pozústa|ý renŽd však není chÍáněn' byt

múŽe Žděd]t kloko|i' např d|tě zemlelého z jjného manŽe|sfui apod

oaň z nemovitosti platí BD
VBsn]( oylu lnus| po plevoou bytu do sveho v|aslnENi pooat piznánI K danl
Ž nemovitosti a každoročně k 31, 5' daň z nemovilosll zao]atil, Vlastník se musI
rfuirhÓVát iákÓ Ó|á1.p d.ně ná F|'l

soo|UvIastnIcNI vicé rsl
! bvi nÍrnáimÓlil áni' hv l trm'' hntn val sounlas

Pokud chce člen v bytě provádětzměny či slavebni ÚpÍavy. múŽe tal
llÁnÍ ň^'l'é cA qd'hlá..ň Rn iákó vl.štnilAň

Pokud neni nutné sbvebni povornt rreuo orruseň1 vEíň;t<iómEi rc ln
a Š|evphnim |i.rávám némřpb''ié
VýŠe uvedelý lod "9k mÚŽe být i nevýhodou' p.otoŽe vlasbjci sl často mYs|i'
že si mohou Ve svém bylě délat co chtěji a provédéji zásahy ohíoŽujicl
bezFčnost os.atních v|astn.kú (např naruŠenÍ sbtiky vybouÉnÍm nosné slény

VýŠe lvedený bod však můŽe být I výhodou' proloŽe chráni ctatní č|eny
- nájemce před neodbornými zásahy (např naíušeni stáikyvybourán|m
nosné stény apd ) do budovy

stIánla l l



družst6vní vlastnicfui osobní v|.stnicfuí

Pokud člen nep|atí nebol|n:y'm zpÚsobem hrubé poruŠule:ákon neb
stanovy' |zejej z druŽsNá W|oučit' čimž ztat| i nárck ná nálem byb'
l l/^lnánú hú n'l dnt'sfuÓ obsadÍ 7á Idni.h ÓdmÍnek

Vlastnlka ne|ze ze spo|eČensNi W|0Učjt. V přÍpadě pÍoblémových
sF|uv|asbikŮ je nutno vše řeŠitsoudné'

K případné púdni ves|avbě nébo přisbvbé domu' změně spoteéné
prostoru domu na byt nebo nebnoýi'prostoí' ktéréjso! v 9kooomickém
zálmu větŠ|ny vlastnlků' stači souh|as nadpo|ov č1í větš;rÝ Č|enÚ dÍuzsva
p'||orných la cLenské schúzi Učas|nÍkeř sIavebn;ho í|zenÍ]e poLze BD
a přip, (budoucí) nájemce, který stávebni řÍzeni Vyvolal'

Připádnou púdní vesbvbu nebo piistavbu domu, zdnu spo|ďného pĎsoru
domu na byt nebo nebýový prcsbr' k|eréjsou v ekonombkém zájmu většiny
v]astníkÚ, můŽ6 za blokovat jed'ný V|a3tnlk v objekfu' B ud úmyslně (z Jakýchkoliv
důvodú) nebo kdyŽ nebude k sehnánÍ (např pobyt v Žehran čí)' zákon btiŽ
nařizlje 100% solh|asv|astnlkt] se sEvbou V případě' Že všichni v|astníci
souhlas dáji a ak@ se uskutečnl' jsou Všichni vlastnici Účastn|ky sbvebnÍho
řlŽen|.

Pokud che někteď z družstevnikú rozšířit svoji bytovou jédnotku napi
přičleněním čésti společné chodby k bytu' pňč|eněnim komory m]mo by|
aood ' steči mu souhlas předslavenstva

PÍaklcxy nepncnaz| v Uvánu. ze oy neKrery ze spc|UvEsm|xu íoŽs|n| svol
bylovoujednotku nápl při]leněnim čás|i spo|ečné chodby k bYtu' pňč]eněním
komry mimo byt apod' Nejenž€ by s tim muse|i souh|astvšichni ctahí
spo|Uvlastnici' alé zméni| by se pod|| Všech spoluv|astnÍků na společných
Částech domu ProtoŽe výše pdltj le zapsáná v XU' mus|o by dojlt ke zméně
všech sm|uv o převodu bytovéjednolky do vÍashi&I a všéchny Mo změněné
smlouvy by mus€|y být znovu zapsány do kalastru nemovitostl' Totoje naprosto

Přijmy. kleró p|ynou Že spo|ečných éástí domu' nápř' z pbnájmu stfuchy

Přijmy. které p|ynou ze sp|ečnýď ásť domu' např' z prcnájmu sfuhy
píovoŽovale|i le|ekomunikačního či jiného zaiJzeni' prcnáifr u nebýovéfu
p.ostoru apod' nepal'lspo]*ns&Ív|ástníků jďnotek. a|evŽdy se jedná o
přljem spo|uv|astnÍk|] domu a rczdě|uje se meŽi ně v poměru jejich

spo|Uvlastnických podí|ů' KaŽdý spo|uvlaslnlk tento příjem musíŽáhmou| do
sých zdaňovaných přljmŮ- l.] mnohá spo|uv|astníků, ktéřÍ dosud n6mě|i
povinnost podávat př]znáni k daniz při]mu (zaměs|nanci. dŮchodci) bkvzniká

prostoru apod' palř| BD' které ]e zdaní a pouŽije na údÍŽbL nebo provoz
domu

Rozhďovánl v druŽsfou je opeÍatjvÉjŠI s opEvami a vydánim fnanci na
rekonstrukci musl souhlasit většina členů přílomných ne cEnské schŮzi,
Při rozhodováni o nák|ádáni s roJetkem stači věEina exislu]ícÍch č|enú
družsfoa

Rozhdováni vé spo|ečensfoi jes|oŽitěiši' s opravami a vydánÍm financÍ na
rekonsfukce musÍ souh|asit 75% podi|Ů v|áslníkÚ, změna sbvby, kteÉ měn|
výši podi|ú' musi souh|esn 1m7o vlaslnÍkú

Pokud se na Členskou schŮzt neseide pořebný počel č|erů' svo]é se
náhÍadni Č|enská schúze, která m|jže o potlebných vécech rozhodnoul
beŽ oh|edu na to' ko|ik č|enů piiide.

Pokud se na sňromázdenl V|a$nlkÚ nese]de potleDny po€t v|asm|(u. íeEe o
niČem Íozhodnout' Náhradní shromážděnÍ v|astníků n@xistuie' chod
splečensfoí tak mŮŽe býtvážné @hÍoren.

Stfrilka i 2



družstovní v|aslnicfuí

Dané p|aí druŽsNo. t'J.dan z nemovrcs! a dán z pl|Jm

^ 
-léL'. .^'A^i||ió člóňšL; é.|n'é

Daně plat| kaŽd\ č|en V oV u daně2 piimu i V pripadeh' Že ie roz

Pro |ozhodován] (dle povahy) je nuhá úast 75% 100% všech Č|enŮ v oV
(|éměř nesphjle ný poŽadávek)

c|enové dÍužsfua nedpovidaií zá áyazky dfužsfoa V|esn|dJednotek rud I hmobezá zavazky sp]eeensN| v poměru
rDo|Uvlasin].kú.h óÓdilů
Zákon o v|6bicvl bytŮ vyfoárÍ ze spo]uv|astníkŮ domŮ práVnickou osobu, nebli
Írmu Jde v poos|alě o 

'druŽsfoo.'V]astniků 
bytů se sbnovami' Vo|enými oreány'

zápisy do obhodnÍho rejslřÍku, src]ečným hospodař€nlm, Ú&ln&Ím' atp'
Rozhdně ne|z. Íic'' Že by spo|ečensfoÍ v|aslnl\ů rélo méně povnnost| ne
jednduššl adm nisHjvu neŽ bylové dÍuŽsNo' Nejhorší vefrantouje' pokldje
část iédnÓiék vl v|áďňi.]vl á ňášt 

'ilštává 
v dň'(fu'r

Upozorněn|: Výhody a nevýhodyjsou z@|a re|a|ivní a mohou být chápány individoe|ně Výhody vlastnlka mohou &sto znamenat nevýhody pío osbhI
v|astn|ky v do# a naopák' Každou skuteěnost navÍc může něklerý V|astnÍk cÍtitjako výhodu a jir ýjako nevýhodu'

PouŽité zkratky] KN. katasr nemovitostí
BD' bytové dÍuŽsfuo
FU frnančni Úbd
oV. osobnÍ vlasbicNi
oz. obchodnÍákonÍk

V Pwe dne 21 . 4. 2OAg


