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ZMĚNA STANOV SBD PORUBA 

 

(Materiál pro shromáždění delegátů 20.09.2022) 

 
k bodu programu č. 6 

 

 
 
Vážené delegátky, delegáti,  
 
v příloze vám předkládáme Návrh změn stanov, včetně úplných stanov, kde jsou níže popsané změny 
vyznačeny přeškrtnutím a novým zněním v červené barvě. Tyto úpravy stanov reagují pouze a jen 
na novely zákona o obchodních korporacích, které nabyly účinnosti dnem 1.7.2020 (novela 
č. 163/2020 Sb.) a 1.1.2021 (novela č. 33/2020 Sb.). Jiné úpravy stanov než ty, které vyplývají z platné 
právní úpravy, jsme neprováděli. 
 
 
Z výše popisovaných důvodů navrhujeme, aby SD konané dne 20.9.2022 přijalo en block toto 
usnesení: 
 
 

1. V Čl. 4 odst. 4 Stanov SBD Poruba se odstavec doplňuje o: „a vymezení jeho členského 
vkladu“. 
 

2. V Čl. 16  
odst. 1 Stanov SBD Poruba se vypouští:  

g) prohlášením konkursu na majetek člena, 
h)  zamítnutím insolventního návrhu pro nedostatek majetku člena, 
i)  doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo 

v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným 
nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí 
exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené 
ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této 
lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, 

j)  zánikem družstva bez právního nástupce. 
 
a nahrazuje se novým zněním: 
g)  zánikem družstva bez právního nástupce, 
h)  okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena družstva, 
i)  okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty 

nebo splněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže 
v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, 
který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, 
kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištěný věřitel; nebo  

j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí 
nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením 
výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní moci exekučního 
příkazu postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění 
vymáhané povinnosti podle jiného právního předpisu, byl-li v této lhůtě podán návrh 
na zastavení exekuce, právní moci rozhodnutí, kterým  byl návrh na zastavení exekuce 
odmítnut nebo zamítnut. 



 

Změna Stanov SBD Poruba 
Stránka 2 

 

odst. 2 Stanov SBD Poruba se vypouští:  

Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: 
a) zrušen konkurz na majetek člena; to neplatí, jestliže byl konkurz zrušen po splnění 

rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, 
b) pravomocně zastaven výkon rozhodnutí nebo exekuce postižením družstevního podílu 

 
a nahrazuje se novým zněním: 

Členství v družstvu se obnovuje, jestliže byl: 
a) zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než pro splnění rozvodového 

usnesení nebo proto, že jeho majetek byl zcela nepostačující,  
b) skončen výkon rozhodnutí nebo zanikly účinky exekučního příkazu k postižení 

družstevního podílu, ledaže byla vymáhána povinnosti zčásti splněna z prostředků 
získaných postižením družstevního podílu. 

 
Členství podle odst. a) a b) se obnoví dnem, kdy je družstvu doručen projev vůle člena 
členství obnovit, pokud se tak stane do 4 měsíců ode dne právní moci příslušného 
rozhodnutí, jinak toto právo zaniká. Vyplatilo-li družstvo vypořádací podíl, člen ho nahradí 
družstvu spolu s projevem vůle členství obnovit, jinak se mu členství v družstvu neobnoví.  
 

3. V Čl. 18 odst. 3.  Stanov SBD Poruba se vypouští: „se k právu“ a nahrazuje se novým zněním: 
„právo“ a vypouští se: „nepřihlíží“ a nahrazuje se novým zněním: „zaniká“. 
 

4. V Čl. 19 Stanov SBD Poruba se doplňuje bod 3.: 
„Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast 
v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, 
kdy mu bylo nabytí dědictví potvrzeno, jinak toto právo zaniká. Výpověď musí být písemná 
s úředně ověřeným podpisem. K výpovědi se připojuje listina, z níž vyplývá, že nabytí 
dědictví je pravomocné. Výpovědní doba činí 3 měsíce, ode dne doručení družstvu. Po tuto 
dobu není dědic oprávněn podílet se na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď, platí, 
že se členem družstva nestal“. 

 

5.  V Čl. 20 odst. 10 Stanov SBD Poruba se vypouští: „oznámení o vyloučení, k námitkám 
podaným v rozporu s tím se nepřihlíží“ a nahrazuje se novým zněním: „rozhodnutí, jinak toto 
právo zaniká“. 

 
6.  V Čl. 50 odst. 10 Stanov SBD Poruba se vypouští: „písemnou“ a nahrazuje se novým zněním 

„v písemné nebo se souhlasem delegáta, pouze v elektronické podobě“ a vypouští se: 
„na internetových stránkách“ a nahrazuje se novým zněním: „na informační desce“. 

 
7. V Čl. 51 odst. 7 Stanov SBD Poruba se tento posouvá do odst. 8 a odst. 7 se nahrazuje o znění: 

„V případě rozhodování o změně stanov v části, která upravuje podmínky, za nichž vznikne 
členovi družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (družstevního 
nebytového prostoru), se vyžaduje souhlasu ¾ všech členů družstva a souhlas těch členů 
družstva, kterým se při splnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu 
družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru) mají změnit tyto podmínky. 

 
 V Čl. 51 odst. 8 Stanov SBD Poruba se tento posouvá do odst. 10. 
 

V Čl. 51 odst. 9 Stanov SBD Poruba se tento posouvá do odst. 11 a odst. 9 se nahrazuje 
o znění: „K rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského 
vkladu doplatkem člena, a k rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu, se vyžaduje 
souhlas delegátů, kteří zastupují alespoň ¾ všech členů družstva“.   

  
 V Čl. 51 odst. 14, písm. a) Stanov SBD Poruba se doplňuje o znění:“ nebo rozhodnutí, jehož 

důsledkem je změna stanov“. 
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 Ostatní články se posouvají na Články 15. a 16. konče Čl. 16. slovy: „… potvrzení rozhodnutí 

o vyloučení“. 
 
8. V Čl. 56 odst. 7 Stanov SBD Poruba se vypouští: „Nesmí tak však učinit v době, která je 

pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení 
tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce“ 
a nahrazuje se novým zněním: „Jeho výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo 
nebo mělo projednat představenstvo, přičemž projednání odstoupení z funkce musí být 
učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání po doručení 
oznámení o odstoupení. Výkon funkce však končí nejpozději 3 měsíce od doručení tohoto 
oznámení družstvu. Jestli-že člen představenstva družstva oznámí své odstoupení 
na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém 
oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce“. 

 
9.  V Čl. 61 odst. 6 Stanov SBD Poruba se vypouští: „Nesmí tak však učinit v době, která je 

pro družstvo nevhodná. Jeho výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení 
tohoto oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce“ 
a nahrazuje se novým zněním: „Jeho výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala 
nebo měla projednat kontrolní komise, přičemž projednání odstoupení z funkce musí být 
učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání po doručení 
oznámení o odstoupení. Výkon funkce však končí nejpozději 3 měsíce od doručení tohoto 
oznámení družstvu. Jestli-že člen kontrolní komise družstva oznámí své odstoupení 
na zasedání kontrolní komise, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém 
oznámení, neschválí-li kontrolní komise na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce“. 

 

10. V Čl. 90 odst. 1 Stanov SBD Poruba se tento doplňuje: „v případě, že s tímto způsobem 
doručení člen souhlasí“. 

 V Čl. 90 odst. 3 Stanov SBD Poruba se tento doplňuje: „nebo souhlasil s doručením 
korespondence elektronickým způsobem“. 

 
11.  V Čl. 92 odst. 1, písm. b) Stanov SBD Poruba se vypouští: „úřední“ a nahrazuje se novým 

zněním: „informační“. 

12. V Čl. 95 Stanov SBD Poruba se doplňuje o znění: „a zněním schváleným shromážděním 
delegátů dne …………….. s účinností dnem schválení“. 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Shromáždění delegátů schvaluje en block, změny článků stanov uvedené pod body 1. – 12. 
předloženého návrhu.  

 
 
 
JUDr. Václav Hrubý 
místopředseda představenstva 

 


