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Účetní jednotka: 

Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 

 
Směrnice č. 29 
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Úvodní ustanovení 
 

Všeobecné zásady hospodaření vychází z článků 90 až-92  Stanov družstva a zajišťují realizaci ustanovení 
týkající se hospodaření družstva obsažené v zákonech a vyhláškách a ve směrnicích. Vychází 
z odpovědnosti představenstva za hospodaření družstva i za realizaci základní koncepce a plnění úkolů 
přijatých shromážděním delegátů. 
 
ZÁSADY TVOŘI TATO PRAVIDLA: 
 
A Dokumentace a uložení finančních prostředků: 

1. SBD hospodaří v souladu se zákony a právními předpisy, podle stanov a směrnic. Všechny 
finanční prostředky musí být uloženy pouze ve finančních ústavech, se kterými je sjednána 
smlouva o uložení finančních prostředků, podepsaná předsedou a dalším členem 
představenstva. 

2. Finanční prostředky družstva smí být rozhodnutím představenstva uloženy na běžných a 
termínovaných účtech finančních ústavů, které jsou držiteli bankovní licence České národní 
banky, a to bez omezení výše vkladu. 

3. Finanční prostředky družstva smí být rozhodnutím představenstva uloženy v obligacích, nebo 
dluhopisech emitovaných Ministerstvem financí České republiky s maximální dobou splatnosti 3 
roky, a to bez omezení výše vkladu. 

4. Finanční prostředky družstva smí být rozhodnutím představenstva uloženy v hypotečních 
zástavních listech vydaných držiteli bankovní licence České národní banky, jejichž maximální 
doba splatnosti jsou 3 roky, a to do výše ekvivalentu 100 000 EUR. 

5. Finanční prostředky družstva nesmí být rozhodnutím představenstva uloženy v jiných než v této 
směrnici uvedených finančních instrumentech.  

6. Shromáždění delegátů může rozhodnout o uložení finančních prostředků odchylně od článku 
A.2 až A.4 této směrnice, a to kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou. To se netýká ustanovení 
odstavce A.5. 

 
B Tvorba a užití finančních zdrojů: 

1. Hlavními zdroji finančních prostředků podle Stanov a směrnic, jsou: 
- příspěvky hrazené jako součást Měsíčního předpisu pevných a zálohových plateb spojených 
s užíváním bytu 
- úhrady od členů i nečlenů hrazené za úkony konané v jejich prospěch nebo z jejich podnětu 
- úhrady za poskytnuté služby 
- úroky z finančních prostředků uložených v bankách  
- příjmy z nájemného nebytových prostor (pokud nespadají pod konkrétní HS) 
- příjmy z poplatků a sankcí 
- příjmy za služby poskytované cizím organizacím 
- příjmy ze zápisného a ostatních finančních úhrad za poskytované služby. 

2. Úhrada nájemného je zpravidla prováděna převodem z účtů nebo peněžní poukázkou. Příjem 
v hotovosti v kanceláři družstva je prováděn jen výjimečně. Člen – nájemce po dohodě může 
uhradit nájemné za více měsíců, nájemné si lze předplatit. 

3. Pravidelnost a včasnost plateb nájemného je jedním z rozhodujících vztahů mezi družstvem a 
členem. Představenstvo je povinno sledovat a vyhodnocovat platby nájemného a v souladu se 
stanovami vyvozovat opatření vůči těm, kteří platby zpožďují. Podle organizačního řádu a 
Směrnice „Sazebník sankčních poplatků SBD Letohrad“ musí být za opožděné platby účtován 
poplatek z prodlení. K těmto poplatkům se doúčtují i náklady na poštovné (doporučený dopis 
s doručenkou) a vystavení upomínky. Poplatek z prodlení nelze snížit ani prominout, je plně 
vymahatelný. 

4. Rozhodnutí o použití úroků z finančních vkladů družstva vydává představenstvo SBD, které 
výnosy z nich zahrne do návrhu rozpočtu střediska správa ke schválení shromážděním delegátů.  

5. U členů družstva neplatících nájemné více jak tři měsíce po sobě, je představenstvo oprávněno 
zahájit kroky vedoucí k vyloučení neplatícího člena z družstva, jak upravuje čl. 23 Stanov. Před 
použitím tohoto krajního prostředku, předvolá představenstvo družstva dlužníka na svoji schůzi 
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a případně za účasti předsedy samosprávy dohodne způsob úhrady. Pokud se neplatící člen bez 
řádného důvodu nezúčastní jednání, nebo odmítá uhrazení dlužné částky, případně poruší 
dohodu o splacení dluhu (včetně vyměřených poplatků z prodlení), přistoupí představenstvo 
k soudnímu, případně exekuční vymáhání dlužné částky. Současně s tím může rozhodnout o 

vyloučení člena z družstva. 
6. Náhradu cestovních nákladů a ušlé mzdy lze poskytnout funkcionářům družstva, kteří jsou 

v zájmu družstva vysláni na jednání s úřady, porady, semináře, školení či instruktáže, případně 
k provádění kontrolní činnosti. 

 
C. Hospodaření družstva – střediska správa: 
Shromáždění delegátů má pravomoci upravené čl. 66 Stanov. 
Do jeho kompetence přísluší zejména, nikoliv však výlučně: 

- schvalovat zásady hospodaření,  
- schvalovat zásady pro stanovení nájemného za užívání družstevního bytu (družstevního 

nebytového prostoru),  
- schvalovat zásady pro stanovení úhrad za plnění spojená s  užíváním bytu (nebytového prostoru) 
- schvalovat zásady pro tvorbu a použití dlouhodobé zálohy,  
- schvalovat výši poplatku na správu družstva 

 
 

D. Kontrolní komise: 
Kontrolní komise má pravomoci upravené čl. 77 Stanov. Provádí zejména, nikoliv však výlučně: 

- kontrolu všech činností družstva  
- sledování čerpání rozpočtu družstva 
- dohlížení na zjednání nápravy zjištěných nedostatků 
- projednávání stížností členů družstva 
- hodnocení efektivnosti vynakládaných prostředků 
- kontrolu placení nájemného. 

 

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 


