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I. 
Úvodní ustanovení 

čl. 1 
Zásady pro ustavení správce hospodářského střediska a vymezení jeho postavení a úlohy vyplývá 
z čl. 87 odst. 5 stanov družstva, kde je stanovena povinnost představenstva pověřit pracovníka 
v těch samosprávách, kde neplní svoji úlohu samospráva anebo kde nebyl zvolen výbor, předseda 
či důvěrník. K zajištění této povinnosti představenstva a z důvodu zajištění řádné údržby a ochrany 
družstevního majetku se přijímají tyto zásady, které vymezují postup při ustavení funkce správce, 
jeho postavení, úlohu a odpovědnost. 

 
čl. 2 

V samosprávě, která nezvolila svoji samosprávu výbor, předsedu či důvěrníka nebo neplní své 
povinnosti vymezené stanovami družstva, ustaví představenstvo družstva svého zástupce do 
funkce správce hospodářského střediska. 

 
čl. 3 

Jmenováním správce se dočasně pozastavuje činnost samosprávy včetně jí stanovami družstva 
vymezených pravomocí. Činnost samosprávy se opět obnovuje zvolením výboru, předsedy či 
důvěrníka. 

 
čl. 4 

Jmenováním správce je zajišťována pouze nezbytná činnost hospodářského střediska jako 
střediska bytového hospodářství dané samosprávy. Správce nezajišťuje činnost samosprávy ani ji 
nenahrazuje. Veškeré rozhodování přísluší představenstvu, které  výkon svých nařízení a zajištění 
chodu střediska řídí prostřednictvím jmenovaného správce. 

 
II. Ustavení správce 

čl. 1 
Představenstvo ustavuje a jmenuje do funkce správce hospodářského střediska příslušné 
samosprávy vybraného kandidáta, který 

a) byl navržen a doporučen samotnou samosprávou 
b) byl vybrán z kandidátů, kteří se k této práci na výzvu představenstva přihlásili 
c) byl navržen členy představenstva, kontrolní komise, jinými samosprávami 

Jmenovaný správce hospodářského střediska nemusí být členem družstva. 

 
čl. 2 

Představenstvo se jmenovaným správcem uzavře dohodu o provedení pracovní činnosti, kde vedle 
povinností a úkolů vymezených touto směrnicí, konkrétně stanoví i specifické úkoly týkající se 
daného hospodářského střediska. Náklady spojené s ustavením správce (nikoli s výkonem funkce) 
uhradí členové družstva z hospodářského střediska, kde není funkční samospráva, formou 
jednorázové platby dle Sazebníku úhrad za poskytované služby.  

 
III. Postavení správce 

čl. 1 
Správce je odpovědný ze své činnosti pouze představenstvu družstva, které ho také může z funkce 
odvolat. Zajišťuje úkoly vymezené mu představenstvem, případně shromážděním delegátů a touto 
směrnicí. 
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čl. 2 

Rozhodnutí přijaté formou usnesení na členské schůzi členů družstva bytů mají pouze charakter 
doporučení. Správce není povinen je zajišťovat, pokud jsou v rozporu s úkoly dané mu 
představenstvem. 

 
čl. 3 

Správce je oprávněn předkládat představenstvu návrhy na přijetí potřebných opatření k zajištění 
údržby, oprav a správy hospodářského střediska. 

 
čl. 4 

Správce je oprávněn zjišťovat i technický stav bytů i nebytového prostoru a člen družstva je 
v souladu se stanovami čl. 13 povinen mu to umožnit. 

 
čl. 5 

Rozhodnutí správce týkající se chodu hospodářského střediska, zajištění údržby objektu, pořádku 
v domě i okolí, ale i zajištění oprav jsou závazná pro všechny členy družstva v daném 
hospodářském středisku. Člen družstva je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí správce 
k představenstvu, jeho odvolání nemá odkladný účinek. 

 
IV. Úloha a úkoly správce 

čl. 1 
Správce je povinen postupovat v daném HS podle pokynů představenstva a zajišťovat zde jeho 
úkoly. Zejména je povinen: 

a) sledovat technický stav objektu, čistotu a pořádek v jeho okolí, operativně zajišťovat 
prostřednictvím členů družstva jeho údržbu případně opravy 

b) pokud členové družstva bytů nebudou ochotni dohodnuté úkoly zajistit vlastními silami, je 
oprávněn zajistit je z jiného zdroje (objednáním služby) včetně finanční úhrady 

- z fondu oprav a údržby 
- výběrem peněz od členů družstva 
- návrhem na zvýšení příspěvku hrazeného do FOÚ 

c) předložit představenstvu návrh plánu oprav a údržby na příslušný kalendářní rok, včetně jeho 
finančního zajištění včetně úpravy výše příspěvku hrazeného do FOÚ 

d) informovat představenstvo o připomínkách, návrzích a doporučeních členů družstva 
vznesených na členské schůzi. 

 
čl. 2 

Správce je povinen nejméně 1 x do roka svolat členskou schůzi členů družstva daného 
hospodářského střediska, na které: 

- informuje o stavu hospodaření střediska, výši finančních prostředků na fondu oprav a údržby a 
jejich čerpání, 

- informuje o zajištění příslušných oprav a údržby a úkolech z toho vyplývajících pro členy, 
případně i s finančním zajištěním, 

- informuje o návrhu plánu oprav a údržby pro daný kalendářní rok, včetně jeho finančního 
zabezpečení, které bude předkládat představenstvu družstva, 

- informuje členy o všech rozhodnutích, které se týkají jejich hospodářského střediska, o úkolech 
a závěrech shromáždění delegátů a postupu jejich zajištění. 

čl. 3 
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Správce je oprávněn vyjadřovat se ke změnám v užívání společných prostor, k pronájmu bytů ke 
smlouvám o podnájmu. 

 
V. Finanční zajištění 

čl. 1 
Náklady související se zajišťováním činnosti správce hospodářského střediska jsou hrazeny 
výhradně tím střediskem, kde správce působí. Představenstvo je povinno současně s ustavením 
správce upravit výměr nájemného všem členům družstva v daném hospodářském středisku. Výše 
příspěvku na zajištění činnosti správce hospodářského střediska je stanovena Směrnicí „Sazebník 
úhrad a poplatků prováděných ve prospěch nebo na podnět členů SBD Letohrad.“ 

 
 

čl. 2 
Správci plnícímu povinnosti vyplývající z této směrnice i úkoly stanovené představenstvem náleží 
za výkon funkce odměna. V odměně je zahrnuta veškerá činnost správce HS, včetně nákladů 
spojených s výkonem funkce (poštovné, cestovné, telefonní poplatky apod.).  

 
čl. 3 

Po zhodnocení technického stavu a na základě plánu oprav a údržby představenstvo upraví na 
návrh správce i výši finančních prostředků hrazených do FOÚ, aby bylo možné hradit případné 
zvýšené náklady, pokud členové družstva nejsou ochotni řadu prací dělat vlastními silami. 

 
VI. Závěrečné ustanovení 

čl. 1 
Správce je povinen usilovat o opětné ustavení samosprávy, zvolení řádného výboru, předsedy či 
důvěrníka. Po jejich zvolení představenstvo ukončí činnost správce a samospráva převezme své 
úkoly podle stanov. 

 
čl. 2 

Účast na shromáždění delegátů je zajišťována zvolením zástupce – delegáta na členské schůzi, 
kterou správce svolá. Pokud nebude zvolen řádný delegát, je správce oprávněn zúčastnit se 
shromáždění delegátů jako host. 
 

Tato směrnice  byla schválena představenstv em SBD dne 11.5.2023 

Po schválení shromá žděním delegátů je  účin ná od 1.7.2023 

 
..................................……………. ……......................................……............. 
předseda představenstva místopředseda představenstva 
 SBD Letohrad SBD Letohrad 


