Rozdíly mezi družstevním bydlením a bytem ve vlastnictví

co je bytové družstvo (BD) a co je
společenství vlastníků jednotek
(SVJ)

vztah k právnické osobě (PO) k družstvu nebo SVJ

důraz

správa družstevního bytu nebo
jednotky (= celého domu)

bytové družstvo (BD)

vlastníci ve společenství vlastníků jednotek (SVJ)

vlastníci bez společenství vlastníků jednotek (bez SVJ)

BD je společenství neuzavřeného počtu osob založeno
za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů;
má neziskový charakter, není to PO, která by měla prvotně vytvářet zisk (pouze jako doplňková činnost)

SVJ je právnická osoba založená za účelem zajišťo- neexistuje žádná právnická osoba; SVJ může být zalování správy domu a pozemku, kdy při naplňování to- ženo dobrovolně, nejedná se o zákonnou povinnost
hoto účelu nabývá tato PO práva a zavazuje se k povinnostem; SVJ nesmí podnikat; členství je neoddělitelně
spojeno s vlastnictvím jednotky; SVJ musí být založeno
v domě, kde se nachází alespoň 5 jednotek z nichž alespoň 4 jsou ve vlastnictví 4 různých vlastníků - jedná
se o zákonné splnění povinnosti. Jestliže by toto vlastníci
nesplnili, nezapsal by katastr nemovitostí vlastnické právo k jednotce převáděné dalšímu vlastníku - zde se jedná
o tzv. blokační ustanovení občanského zákoníku

každý člen BD tvoří právnickou osobu

každý člen SVJ (= každý vlastník jednotky) tvoří tuto neexistuje žádná PO - jsou jen vlastníci jednotek
právnickou osobu

důraz na osobní složku - vlastní bydlení; družstevní po- důraz na majetkovou složku - vlastnictví nemovitosti, totožné jako vlastnictví v SVJ
díl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z člen- která je zapsána v katastru nemovitostí
ství v družstvu - družstevní podíl je vlastnictví člena
družstva, se kterým může v mezích zákona libovolně
nakládat
jednodušší správa - byty spravuje BD - odborná správa

komplikovanější správa - jednotky spravuje SVJ nutná odbornost statut. orgánu; ve věcech správy se
použijí pravidla určená v prohlášení vlastníka a ve stanovách

velmi komplikovaná správa - spravovat musejí všichni vlastníci - všichni by se měli vyznat v legislativě ve
věcech správy domu a pozemku - měli by si ze svého
středu zvolit správce

pravidla chování jsou určena zejména ve stanovách práva a povinnosti vlastníků jednotek jsou zejména roze- práva a povinnosti jsou roztroušena po celém občanském
práva a povinnosti členů družstva
družstva a v zákoně o obchodních korporacích
seta v prohlášení vlastníka, ve stanovách SVJ a v ob- zákoníku a v prohlášení vlastníka
nebo vlastníků jednotek
čanském zákoníku
bankovní účet je ve vlastnictví bytového družstva

kdo je vlastníkem účtu, na který se hradí příspěvky do fondu
oprav (dlouhodobé zálohy) a zálohy na služby

bankovní účet je ve vlastnictví společenství vlastníků není zde žádná právnická osoba, a proto zde není možné
jednotek
založit účet; buďto platby předpisu „nájemného“ vybírá z vlastníků zvolený správce (nejedná se o právnickou
osobu - správcem je jeden z vlastníků) v hotovosti a vede
pokladnu, nebo si takový správce zřídí svůj soukromý
bankovní účet, jenž bude v jeho vlastnictví a vlastníci
jednotek tak budou hradit nájemné na tento jeho účet velmi nebezpečné - možné zpronevěření tam došlých
peněžních prostředků nebo v případě úmrtí majitele tohoto účtu může dojít při projednávání pozůstalosti k rozhodnutí, že se jedná o soukromé prostředky zůstavitele

nejvyšší orgán

shromáždění delegátů (u větších bytových drustev) shromáždění vlastníků
nebo členská schůze (u menších bytových družstev)

kontrolní orgán

kontrolní komise - dle zákona povinně zřizovaná u druž- většina SVJ žádný nemá; nemusí být žádný, je možné neexistuje
stev s více jak 50 členy; u malých družstev být nemusí; jej dobrovolně zřídit
kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva větší ochrana členů družstva, že jsou veškeré činnosti
v družstvu prováděny v souladu se zákony

statutární orgán

několikačlenné představenstvo (u větších bytových výbor společenství (minim. 3 členný) nebo předseda není žádný statutární orgán; za správu odpovídají
všichni vlastníci a na správu domu a pozemku se poudružstev) nebo předseda (u malých družstev do 50 členů) společenství
žijí pravidla určená v prohlášení vlastníka a v občanském
zákoníku

základní orgán, který o domu
rozhoduje a jeho usnášeníschopnost

shromáždění vlastníků

členská schůze v domě - usnášeníschopnost, je-li pří- shromáždění vlastníků - usnášeníschopnost, je-li přítomna většina členů - nájemců z domu
tomno tolik vlastníků, kteří mají tolik hlasů, jež odpovídají nadpoloviční většině podílu na společných částech
domu a pozemku

shromáždění vlastníků - usnášeníschopnost, je-li přítomna nadpoloviční většina všech vlastníků z domu
a zároveň je-li přítomno i tolik vlastníků, kteří mají
hlasy odpovídající nadpoloviční většině podílů na společných částech domu a pozemku; nebezpečí - jestliže
nebude na shromáždění přítomno tolik vlastníků, které
udává zákon, pak nelze přijmout žádné rozhodnutí a ve
věcech správy domu a pozemku nebude usnesení přijato,
např. nedostatek zájmu některých vlastníků způsobí, že se
dům nebude moct opravovat nebo nebude moci být domu
poskytnut úvěr…

jednoduché rozhodování (každý člen má jeden hlas)
- o naprosté většině záležitostí se rozhoduje na členské
schůzi domu nadpoloviční většinou hlasů členů na
usnášeníschopné schůzi

velmi složité rozhodování (usnášeníschopnost a rozhodování dle „hlav“ a velikosti podílu) - o všech záležitostech rozhodují vlastníci na usnášeníschopném
shromáždění vlastníků, a to většinou přítomných hlasů
(počítaných dle velikosti podílu na společných částech)
a navíc ještě většinou přítomných vlastníků ze všech
vlastníků jednotek z domu; prohlášení vlastníka může
navíc pro určité záležitosti vyžadovat vyšší počet hlasů

rozhodování ve věcech správy

složitější rozhodování (hlasování dle velikosti podílu)
- o všech změnách v domě rozhodují vlastníci na usnášeníschopném shromáždění vlastníků vždy hlasem, který
se rovná podílu na společných částech domu a pozemku;
usnesení je přijato, jestliže souhlasí vlastníci, kteří mají
nadpoloviční většinu přítomných hlasů; vázanost na
prohlášení vlastníka, které nelze změnit bez souhlasu dotčených vlastníků; vázanost na stanovy SVJ, kdy ty mohou určit pro rozhodování o určité záležitosti vyšší počet
hlasů

ve velkých družstvech je to shromáždění delegátů,
rozhodovací pravomoc nejvyššího v menších pak členská schůze - záležitosti uvedené ve
orgánu
stanovách družstva a v zákoně o obchodních korporacích

tyto věci jsou v působnosti shromáždění vlastníků - obdobné jako působnost shromáždění vlastníků v SVJ
o čem může shromáždění rozhodnout je uvedeno v pro- - záležitosti jsou uvedené v prohlášení vlastníka a obhlášení vlastníka, ve stanovách a v občanském záko- čanském zákoníku
níku

členové družstva platí pouze nájemné (dle m2 bytu),
které mimo jiné zahrnuje příspěvek do fondu oprav příslušného domu, ze kterého jsou hrazeny náklady na
opravy a modernizaci daného domu, případně splátka úvěru; dále je v nájmném hrazen příspěvek na správu
domu

vlastníci v „nájemném“ rovněž platí příspěvky do vlastníci platí shodnou skladbu nájemného jako vlastdlouhodobé zálohy, ale dle velikosti spoluvlastnického níci bytů v SVJ či členové družstva
podílu na společných částech domu a pozemku (obdoba
fondu oprav), ze kterých jsou hrazeny náklady na opravy a modernizaci domu, popřípadě i splátky úvěrů;
dále je v nájemném zahrnut příspěvek na správu domu;
jedná se o totožnou platbu jakou platí členové družstva

platba fondu oprav či příspěvku
do dlouhodobé zálohy

www.sbdprachatice.cz

správa domu a pozemku

družstvo vykonává správu na základě pravidel určených na správu v SVJ se prvotně použijí pravidla určená na správu bez vzniku SVJ se použijí pravidla určená
ve svých stanovách a v zákoně o obchodních korpo- v prohlášení vlastníka a poté pak ve stanovách; základ- v prohlášení vlastníka; základním předpisem je opět obracích
ní pravidla udává občanský zákoník
čanský zákoník

osoba odpovědná za správu domu bytové družstvo
a pozemku

odpovědnost za správu družstevních bytů nebo jednotek ve vlastnictví (= správa celého domu)
vůči věřitelům

kdo hradí újmu způsobenou členem voleného orgánu v družstvu
a v SVJ

ručení za závazky (dluhy) družstva a SVJ

společenství vlastníků jednotek

odpovědnost je na bytovém družstvu - jestliže družstvo odpovědnost nese společenství vlastníků jednotek neuspokojí dluh věřitele, odpovídá za jeho splnění svým jako u družstva platí, že jestliže SVJ neuspokojí dluh
věřitele, odpovídá SVJ za jeho splnění celým svým
majetkem
majetkem (= všemi jednotkami v domě)

osobou odpovědnou je správce (= zvolený vlastník jednotky)
z právních jednání správce jsou vlastníci jednotek
oprávněni a zavázáni společně a nerozdílně (celým svým majetkem) = dle principu jeden za všechny
a všichni za jednoho = jestliže např. dům bude dlužit
za dodávku vody do domu, pak se dodavatel této služby může obrátit na kteréhokoliv vlastníka a žádat zaplacení dluhu pouze po něm, na tomto vlastníku pak je,
jak se s ostatními vlastníky vypořádá (v krajním případě
může být i nařízen prodej jednotek v domě)

jestliže člen voleného orgánu (např. člen představenstva) způsobil družstvu škodu, je povinnen tento člen
škodu družstvu nahradit - za škodu způsobenou družstvu ručí takový člen voleného orgánu věřiteli družstva až do výše způsobené škody celým svým majetkem

i zde platí, jako u družstva, že pokud člen voleného or- neexistuje žádný volený orgán
gánu (např. člen výboru SVJ) způsobí SVJ škodu,
je povina tato osoba společenství vlastníků tuto škodu nahradit a v případě, že by se věřitel společenství
vlastníků nemohl domoci splnění dluhu na SVJ, ručí
tento člen voleného orgánu za splnění dluhu až do výše
vzniklé škody věřiteli celým svým majetkem

členové družstva neručí za závazky družstva

vlastníci jednotek ručí za dluhy společenství vlastní- ručení odpovídá výše uvedené odpovědnosti společně
ků jednotek v poměru podle velikosti svého podílu na a nerozdílně = všichni vlastníci odpovídají za dluhy
společných částech
domu celým svým majetkem

rezervní fondy na úhradu ztráty
družstva nebo SVJ

ze zákona vytváří rezervní fond, kdy by se případná nevytváří žádný rezervní fond - případnou ztrátu SVJ není zde žádná právnická osoba, a proto nevytváří
ztráta družstva hradila právě z tohoto fondu
by hradili všichni vlastníci v poměru podílu na společ- žádný rezervní fond
ných částech domu a pozemku

převod družstevního bytu nebo
jednotky

jednodušší a levnější převod - postačuje předložení
písemného prohlášení převodce a nabyvatele, že byla
uzavřena smlouva o převodu družstevního podílu s právem nájmu družstevního bytu nebo může být předložena
přímo tato smlouva; družstvo může požadovat za převod
úhradu správního poplatku; výše „kupní ceny za družstevní podíl“ nemusí být sdělována; převod nepodléhá
souhlasu družstva

převodem družstevního podílu přechází na nabyvatele
dluhy převodce a nabyvatele při
podílu všechny dluhy převodce vůči bytovému družpřevodu družstevního bytu (družstvu; převodce ručí za dluhy, které jsou s družstevním
stevního podílu) nebo jednotky
podílem spojeny
a ručení za tyto dluhy
dědění družstevního podílu nebo
jednotky

prodej jednotky se uskuteční kupní smlouvou, kterou totožné jako prodej jednotky v SVJ
je třeba doručit katastrálnímu úřadu k zápisu změny
vlastnického práva; za tento vklad KÚ požaduje poplatek 2000 Kč; výše kupní ceny nebo způsob jejího určení musí být uvedeny; prodej jednotky je třeba oznámit
správci domu

při převodu vlastnického práva k jednotce přecházejí totožné jako při převodu jednotky v SVJ
s jednotkou na nabyvatele dluhy převodce, které má
převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku; za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly,
ručí převodce osobě odpovědné za správu

družstevní podíl s právem nájmu přechází na dědice; rovněž i jednotka je předmětem dědictví; jako u druž- totožné jako dědění jednotky v SVJ
jen pokud by nebyl žádný dědic nabývá tento podíl stát
stevního podílu, pokud by nebyl žádný dědic, nabývá jednotku stát

daň z převodu družstevního podílu či jednotky

nehradí se žádná daň z převodu

hradí se daň z nabytí nemovité věci 4% (v době pande- totožné jako daň z nabytí nemovitosti v SVJ
mie koronaviru byla dočasně zrušena)

daň z nemovitosti

platí družstvo jako vlastník nemovitosti

platí vlastník jednotky

podnájem druž. bytu nebo pronájem jednotky

podnájem podléhá souhlasu družstva, jako vlastníka o pronájmu bytu rozhoduje vlastník sám; má ovšem
povinnost osobu nájemce včetně kontaktních údabytu
jů a počtu osob, které budou mít v bytě domácnost,
ohlásit společenství vlastníků (kterýkoliv z ostatních
vlastníků má právo od SVJ získat informaci o tom, kdo
žije v pronajatém bytě); neoznámení se považuje za hrubé
porušení povinností vlastníka

i zde o pronájmu bytu rozhoduje vlastník; vlastník má
rovněž povinnost oznámit správci domu, komu přenechal byt do pronájmu včetně kontaktních údajů nájemce
a počtu spolubydlících osob; kterýkoliv vlastník má právo
od správce získat informace o pronajímaných bytech; neoznámení se opět považuje za hrubé porušení povinností
vlastníka

rekonstrukce bytu či jednotky

jakoukoliv rekonstrukci bytu lze provést jen s předcho- vlastník je povinen oznamovat SVJ stavební práce
zím souhlasem družstva
v bytě; zasahuje-li do společných částí (nosné i nenosné
konstrukce, vzhled a tvar domu, společné rozvody), pak
k tomu potřebuje i předchozí souhlas SVJ; jedná-li se
o nákladných rekonstrukcích (nad hranici určenou ve stanovách) rozhoduje o rekonstrukci shromáždění vlastníků;
nepožádal-li vlastník o souhlas SVJ tam, kde je souhlas
nutný, považuje se jednání vlastníka za hrubé porušení
jeho povinností

totožné jako rekonstrukce jednotky v SVJ, jen souhlas
dává správce; nepožádal-li vlastník o souhlas správce
při rekonstrukci, kde je ho potřeba, považuje se takové
jednání za hrubé porušení povinností vlastníka

neplatiči a osoby, které porušují
své povinnosti a zákony

jestliže se v družstvu objeví dlužník či více dlužníku, tak
tuto skutečnost ostatní nájemníci ani nepocítí, poněvadž
družstvo má dostatek finančních prostředků, aby tento i třeba dlouhodobější dluh „zadotovalo“; družstvo
může ze zákona z družstva vyloučit neplatiče nebo
ty členy, jestliže závažným způsobem či opakovaně
porušují své členské povinnosti, přestanou splňovat
podmínky členství nebo z jiných důležitých důvodů
uvedených ve stanovách; vyloučením zaniká právo
nájmu bytu bez bytové náhrady; následná možnost vyklizení bytu

objeví-li se dlužník např. v menším SVJ, může to být
pro toto SVJ i téměř „likvidační“; pak za takového
dlužníka musejí začít platit nájemné ostatní vlastníci
jednotek, aby např. nedošlo k odpojení domu od tepla;
SVJ se může obrátit na soud, aby ten nařídil prodej
jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu porušuje své povinnosti nebo znemožňuje ostatním
vlastníkům jednotek nerušené užívání jejich bytů

i zde platí, že jestliže se v domě objeví např. dlužník s
větším dluhem, musejí tyto dlužné nájmy začít hradit
ostatní vlastníci jednotek, aby mohly být zachovány
platby na služby, které všichni vlastníci v domě čerpají,
aby nedošlo k jejich odpojení; totožné jako porušení povinností vlastníka v SVJ, jen se na soud obrací správce

nejvyšší ochranu v oblasti bydlení požívají členové
bytového družstva; velkou část povinností vykonává
statutární orgán družstva, jenž nese odpovědnost za
své jednání; na jednání statutárního orgánu navíc
dohlíží kontrolní komise; člen družstva může se svým
družstevním podílem s právem nájmu družstevního
bytu v mezích zákona nakládat dle své libosti; převod
družstevního podílu nepodléhá žádnému souhlasu ze
strany družstva; členové družstva neručí za závazky
družstva; družstvo vytváří rezervní fond, ze kterého
je hrazena případná ztráta družstva; k ochraně družstva a jeho členů může být člen družstva za hrubé porušení svých povinností z družstva vyloučen

nižší ochranu v oblastni bydlení pak mají členové
společenství vlastníků jednotek, kteří sice jednotku
vlastní, mohou s ní v mezích zákona nakládat, ale zároveň je s tímto vlastnictvím spojeno i poměrně velké
množství povinností, za jejichž nesplnění nese vlastník
odpovědnost; společenství vlastníků jednotek sice odpovídá za splnění dluhu SVJ, ale členové SVJ ručí za
dluhy společenství vlastníků dle velikosti svých podílů
na společných částech domu a pozemku, které v případě neuspokojení ze strany SVJ musí nahradit; společenství vlastníků nevytváří žádný fond, ze kterého
by se hradila případná ztráta SVJ; v případě hrubého porušení povinností vlastníka jednotky se může
SVJ obrátit na soud a žádat prodej jednotky tohoto
vlastníka

nejnižší ochranu bydlení pak drží vlastníci jednotek
bez vzniku společenství vlastníků, kteří rovněž musejí
dodržovat velké množství povinnosti vlastníků rozesetých v občanském zákoníku a v prohlášení vlastníka,
kdy ovšem tito vlastníci odpovídají za dluhy domu
společně a nerozdílně, tzn. všichni odpovídají celým
svým majetkem a věřitel se tak může obrátit na kteréhokoliv z nich a žádat splnění dluhu pouze po něm;
vlastník jednotky samozřejmě může nakládat se svojí
jednotkou v mezích zákona; rovněž platí, že v případě,
kdy vlastník jednotky poruší své povinnosti hrubým
způsobem, může se správce obrátit na soud a žádat
prodej této jednotky

souhrn - klady a zápory mezi
družstevním bytem a bytem ve
vlastnictví

platí vlastník jednotky

www.sbdprachatice.cz

