
Bytové družstvo IMOBILIEN
se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010

SMLOUVA
o přidělení družstevní jednotky

Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
uzavřely následující strany  :

jméno, příjmení :
rodné číslo:           
trvale bytem : 
doručovací adresa : 

telefon :

na straně jedné jako člen družstva, dále jen člen

a

Bytové družstvo IMOBILIEN 
sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010
IČ : 272 91 120
zapsané v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl Dr. vložka : 782

na straně jedné jako družstvo, dále jen družstvo

následující smlouvu :

článek I. 
úvodní ustanovení

Člen byl přijat za člena družstva rozhodnutím jeho předsedy ze dne  : …………. s tím, že dnem 
uzavření  této  smlouvy  vzniká  jeho  členství  v družstvu.  Na  základě  přijetí  do  družstva  strany  tedy 
uzavírají tuto smlouvu jako podmínku vzniku členství ve smyslu čl. 7 stanov družstva.



článek II. 
předmět smlouvy – přidělení jednotky

Předmětem této smlouvy je přidělení družstevní jednotky členovi a sjednání vzájemných práv a 
povinností spojených s tímto přidělením.

Členovi se touto smlouvou na základě stanov a jeho požadavku přiděluje následující družstevní 
jednotka, kterou člen podpisem této smlouvy jako přidělenou přijímá : 

číslo : 28    charakter (bytová, nebytová) : B v tomto  bytovém domě : „G“  NP : 4

bližší popis jednotky :

- velikost : 2KK+balkon
- soupis místností, ze kterých se skládá : obývací pokoj, kuchyňský kout, ložnice, koupelna 

vč.WC,předsíň
- příslušenství mimo jednotku : sklepní kóje, balkon
- celková podlahová plocha (vč. balkonu či lodžie) : 48,04m2

jejíž výstavba proběhne v k.ú. : Rochlice u Liberce podle projektové dokumentace pro SP Ing. Jany 
Hůlkové z 12/2005, označené jako „Sídliště malometrážních bytů Liberec – Rochlice“,

podrobná specifikace provedení jednotky a soupis jejího standardního vybavení tvoří přílohu č.1 této 
smlouvy a je její nedílnou součástí

a dále se přiděluje tato venkovní parkovací stání : 

číslo :  109 mimo bytový dům: „G“

článek III. 
předání jednotky a stání 

Přidělená jednotka je dosud  ve výstavbě, není tedy dosud možné  její užívání, s čímž je člen 
srozuměn  a  podle  stanov  je  člen  povinen  se  finančně  účastnit  na  její  výstavbě  formou  dalšího 
členského vkladu, konkrétní finanční povinnosti jsou sjednány dále touto smlouvou.

Fyzické  předání  přidělené  jednotky  či  parkovacího  stání  do  užívání  člena  je  podmíněno 
uhrazením veškerých do té doby splatných plateb. Do doby úplného doplacení na fyzické předání nemá 
nárok.

Jednotku družstvo  předá  do 30 dnů ode dne nabytí  právní  moci  kolaudačního rozhodnutí 
bytového  domu,  ve  kterém  je  jednotka  umístěna,  současně  předá  i  případné  parkovací  stání. 
Podmínkou předání je uzavření nájemní smlouvy na tuto jednotku členem v souladu se stanovami.

Zároveň  strany  touto   smlouvou  sjednávají  povinnost  člena  strpět  zastavení  veškerých 
družstevních  nemovitostí  ve  prospěch  úvěrující  banky  –  banky,  která  na  pořízení,  zejm.  výstavbu 
družstevních domů či pořízení družstevních pozemků poskytne úvěr.



článek IV. 
finanční závazky člena 

• ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD             2500,-Kč

• DALŠÍ ČLENSKÝ VKLAD 
Touto smlouvou se zároveň v souladu se stanovami družstva člen zavazuje k následujícímu 
dalšímu členskému vkladu, splatnému takto : 

- celková výše dalšího členského vkladu : 1 661 300,-Kč
( celková výše dalšího členského vkladu se může měnit v souvislosti se změnou zákonné sazby 
DPH )

- počet splátek : 240
- frekvence splátek : měsíční
- výše první – akontační splátky : ---
- splatnost akontační splátky : ---
- výše pravidelných dalších splátek : 12 310,-Kč

Výše měsíčního nájemného (pravidelné další splátky)  bude stanovena a upřesněna na základě 
aktuálních výše úrokové sazby stanovené peněžním ústavem  v souladu se stanovami ke dni 
předání bytové jednotky a předem členovi sdělena – o tuto částku bude tedy pak navýšena jeho 
platba  nájemného.

- splatnost pravidelných splátek : vždy k 15. dni měsíce, počínaje 
kalendářním měsícem 8/2010.

K tomuto dni  jsou splatné i  všechny 
ostatní  pravidelné  měsíční  platby 
uvedené  níže,  u  nichž  tak  není 
výslovně stanoveno.

• PŘÍSPĚVEK DO NEDĚLITELNÉHO FONDU 
Touto smlouvou se člen zavazuje k mimořádnému příspěvku do nedělitelného fondu  ve výši : 
62 215,-Kč. Tento příspěvek je splatný v den podpisu této smlouvy.

• PŘÍSPĚVEK DO ÚVĚROVÉHO FONDU 
Touto smlouvou se člen zavazuje k mimořádnému příspěvku do úvěrového fondu  ve výši : 
31 718,-Kč. Tento příspěvek je splatný taktéž v den podpisu této smlouvy.
Z tohoto  příspěvku  se  hradí  úroky  z  úvěrů  poskytnutých  družstvu  na  pořízení  příslušné 
nemovitosti a všechny finančních náklady spojené s úvěrem jako např. platba za zpracování či 
přidělení  úvěru,  provize  z jeho  zajištění  atd..  Výše  příspěvků  se  proto  může  během  doby 
splácení úvěrů měnit, a to zejména v závislosti na aktuální výši úrokové sazby a výši státní 
finanční podpory hypotečního úvěrování, pokud tato bude družstvu přiznána. V případě takové 
změny  bude  členovi  doručena  nová  výše  tohoto  příspěvku,  která  bude  v novém  výměru 
odůvodněna. Člen je povinen od následujícího měsíce, nebude-li ve výměru stanoveno jinak, 
hradit tuto novou výši.

• PŘÍSPĚVEK DO RIZIKOVÉHO FONDU
Touto smlouvou se člen zavazuje k  příspěvku do rizikového fondu  ve výši : 36 931,-Kč, tedy 
ve výši trojnásobku pravidelné měsíční splátky do fondu členských podílů – na další členský 
vklad. Tento příspěvek je splatný taktéž v den podpisu této smlouvy .



• PŘÍSPĚVEK DO MARKETINGOVÉHO FONDU
Touto smlouvou se člen zavazuje k  příspěvku do marketingového fondu  ve výši : 29 488,-Kč, 
Z tohoto  příspěvku  se  hradí  zejména  provize  RK  či  ostatní  marketingové  náklady.  Tento 
příspěvek je splatný taktéž v den podpisu této smlouvy. Fond se eviduje podle jednotlivých 
členů a domů a je nevratný.

• PŘÍSPĚVEK DO FONDU OPRAV a ÚDRŽBY 
Touto  smlouvou  se  člen  zavazuje  k pravidelnému  měsíčnímu  příspěvku  do  fondu  oprav  a 
údržby  ve výši : 48,-Kč,  nebude-li do doby počátku hrazení rozhodnuto členskou schůzí jinak. 
Tento příspěvek bude hrazen od měsíce následujícího po měsíci kolaudace, pokud v té době již 
člen  bude  nájemcem  družstevní  jednotky,  popř.  nebude-li  jím  z důvodů  na  své  straně 
(  nesplnění  podmínek  pro  vznik  nároku  na  uzavření  nájemní  smlouvy,  její  bezdůvodné 
neuzavření atd.) – opět nerozhodne-li v mezidobí o počátku hrazení tohoto příspěvku členská 
schůze jinak.

• PŘÍSPĚVEK DO PROVOZNÍHO FONDU 
Touto smlouvou se člen zavazuje k pravidelnému měsíčnímu příspěvku do provozního fondu, 
zatím v základní výši :  2 732,-Kč. V této výši je splatný od následujícího kalendářního měsíce 
po měsíci kolaudace. Do tohoto fondu budou dále hrazeny i poskytované služby a zálohy na ně, 
a to počínaje měsícem, od kterého vzniká členovi povinnost hradit příspěvky do fondu oprav a 
údržby.  Výše  úhrady  za  služby  a  výše  záloh  bude  stanovena  a  upřesněna  na  základě 
aktuálních cen správcem nemovitosti v souladu se stanovami ke dni předání bytové jednotky a 
předem členovi sdělena – o tuto částku bude tedy pak navýšena jeho platba  do provozního 
fondu.

Počínaje následujícím kalendářním měsícem po měsíci kolaudace činí tedy pravidelná měsíční 
platba člena 15 090,-Kč celkem.

Veškeré platby družstvu budou prováděny na toto bankovní spojení :

č.ú. : 0989704359/0800
vedený u : České spořitelny,a.s., pobočka Liberec
VS  : 728

článek V. 
nájem a převod jednotky

Nárok na uzavření nájemní smlouvy vznikne členovi za splnění podmínek daných stanovami a 
uvedených níže, stejně tak nárok na bezúplatný převod jednotky do jeho vlastnictví. K uzavření nájemní 
smlouvy bude člen vyzván, o převod jednotky je povinen dle stanov zažádat. O žádosti  je družstvo 
povinno rozhodnout do 1 měsíce od jejího doručení družstvu.

Členovi vznikne nárok na uzavření nájemní smlouvy na přidělenou jednotku dnem, kdy bude 
příslušná jednotka zkolaudována, ne však dříve, než družstvu uhradí veškeré platby do té doby splatné. 
Družstvo  člena vyzve k uzavření  nájemní  smlouvy do 1  měsíce  od data  právní  moci  kolaudačního 
rozhodnutí, pokud bude mít všechny finanční závazky vůči družstvu vyrovnány. V případě, že budou 



zjištěny  nedoplatky,  vyzve  družstvo  nejprve  k jejich  úhradě  v dodatečně  stanovené  lhůtě  ne  kratší 
jednoho týdne a následnému uzavření nájemní smlouvy.
Nájem bude sjednán na dobu určitou jednoho roku s následnou každoroční prolongací,  která bude 
provedena za předpokladu, že člen bude řádně plnit  své členské povinnosti  a povinnosti  nájemce, 
zejména včas hradit všechny předepsané platby. 
Nájem družstevní jednotky vznikne na základě písemné nájemní smlouvy, kterou družstvo připraví po 
splnění podmínek členovi  k podpisu a jejíž  text  tvoří  přílohu č.2  této smlouvy.  Tento text  může být 
družstvem změněn pouze, pokud tak rozhodne členská schůze a dále, pokud budou provedeny faktické 
změny jednotky postupem umožněným stanovami a tedy dojde ke změně v předmětu nájmu, případně 
bude přidělena jednotka stanoveným postupem jednotka jiná a tedy se změní celý předmět nájmu nebo 
dojde-li k faktickým změnám typu změny názvu či sídla družstva, jména či adresy člena nebo změně 
bankovního  spojení  apod.  Dalším  možným  důvodem  úpravy  textu  je  změna  právní  úpravy,  která 
případně nutnost  takové změny vyvolá.  Bez souhlasu člena tedy nemohou být  změněna vzájemná 
práva a povinnosti ve vztahu nájemce – pronajímatel.
Ve smlouvě, resp. evidenčním listu budou k datu podpisu rovněž doplněny aktuální údaje ohledně výše 
záloh na služby a výše úhrady nezálohových služeb vycházející  z aktuální  tržní  situace a  tzv.  cen 
obvyklých v daném místě a čase.

Kdykoliv  po  uplynutí  30-ti  dnů  po  nabytí  právní  moci  kolaudačního  rozhodnutí,  doplacení 
celého dalšího členského vkladu a doplacení  veškerých ostatních do té  doby splatných plateb,  vč. 
vyúčtování  případného  doplatku  do  úvěrového  fondu  zohledňující  předčasné  splacení  či  částečné 
předčasné  splacení  členem,  má  člen  nárok  na  bezúplatný  převod  přidělené  jednotky  do  svého 
vlastnictví za podmínky, že současně uzavře dohodu o ukončení členství v družstvu a před podpisem 
uhradí  náklady  spojené  s tímto  převodem,  kterými  se  zejm.  rozumí  náklady  spojené  se  sepisem 
smlouvy ( na právní pomoc ),  s vkladovým řízením na katastru nemovitostí  a poměrná část (podle 
celkového  počtu  jednotek  v konkr.  domě)  nákladů  spojených  s vypracováním  prohlášení  vlastníka 
budovy – konkrétního domu.

O převod může člen družstvo požádat, o této žádosti je družstvo povinno rozhodnout kladně, pokud 
byly splněny všechny finanční i další podmínky. Člena současně vyzve k uzavření dohody o ukončení 
členství  a  smlouvy  o  převodu  jednotky  s tím,  že  před  podpisem musí  být  provedena úhrada  výše 
uvedených nákladů s tím spojených. Součástí výzvy musí být vyčíslení těchto nákladů.
V případě, že budou zjištěny nedoplatky, vyzve družstvo nejprve k jejich úhradě v dodatečně stanovené 
lhůtě ne kratší než jeden týden a pokud nebude doplaceno, žádost zamítne. O dodatečnou lhůtu pro 
doplacení se prodlužuje doba, ve které je družstvo povinno o žádosti rozhodnout.

Text smlouvy o převodu tvoří přílohu č.3 této smlouvy, text dohody o ukončení členství přílohu č.4. Text 
smlouvy o převodu může být družstvem změněn pouze, pokud tak rozhodne členská schůze a dále, 
pokud budou provedeny faktické změny jednotky postupem umožněným stanovami a tedy dojde ke 
změně v předmětu převodu, případně bude přidělena jednotka stanoveným postupem jednotka jiná a 
tedy se změní  celý předmět převodu nebo dojde-li  k faktickým změnám typu změny názvu či  sídla 
družstva, jména či adresy člena nebo ke změně bankovního spojení apod. Dalším možným důvodem 
úpravy textu je změna právní úpravy, která případně nutnost takové změny textu vyvolá. Bez souhlasu 
člena tedy nemohou být změněna vzájemná práva a povinnosti.
Ve smlouvě budou k datu podpisu rovněž doplněny aktuální údaje ohledně vyúčtování fondu oprav - 
součástí smlouvy o převodu je vyúčtování částek připadajících na převáděnou jednotku uhrazených do 
fondu oprav s tím, že tyto prostředky ( nespotřebovaný zůstatek ) zůstanou v držení družstva až do 
doby vzniku společenství  vlastníků jednotek, kam bude jejich zůstatek převeden. Do té doby s nimi 
nakládá jako většinový spoluvlastník domu družstvo v souladu s jejich účelovým určením.

Součástí dohody o ukončení členství bude vyúčtování jeho příspěvků do rizikového fondu. 



Obě smluvní strany zároveň souhlasí se skutečností, že bytové i nebytové jednotky a taktéž venkovní 
stání mají charakter vzájemné podřízenosti, čili v případě neplnění smluvních podmínek souvisejících 
s jednotkou bytovou, zaniká okamžitě nájemní smlouva resp.smlouva o pronájmu nebytových prostor 
s BD  Imobilien  na  venkovní  stání,  které  je  pochopitelně  možné,  ze  strany  družstva,  neprodleně 
opětovně pronajmout třetí osobě. Tuto skutečnost bere člen družstva na vědomí a plně s ní souhlasí.

        článek VI. 
závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každá ze stran obdrží po jednom. 
Strany svými podpisy stvrzují,  že celému jejímu textu porozuměly a že obsahuje jejich skutečnou a 
váženě míněnou vůli.

Člen dále stvrzuje, že se detailně seznámil se stanovami, ze kterých především plynou jeho 
práva a povinnosti a kde jsou upraveny nároky k přidělené jednotce a další.

Přílohou č.1 smlouvy je specifikace provedení jednotky a soupis jejího standardního vybavení – 
toto je nedílná součást smlouvy. 

Přílohou č.2 smlouvy je text budoucí nájemní smlouvy družstevní jednotky – toto je nedílná 
součást smlouvy.

Přílohou č.3 smlouvy je text budoucí smlouvy o bezúplatném převodu družstevní jednotky do 
vlastnictví člena – toto je nedílná součást smlouvy.

Přílohou č.4 smlouvy je text budoucí dohody o ukončení členství  – toto je nedílná součást 
smlouvy.

Přílohou č.5  smlouvy  je  text  budoucí  smlouvy  o  nájmu pozemku – toto  je  nedílná součást 
smlouvy.

Veškeré změny je možno činit pouze písemnou formou, datovanými a číslovanými dodatky.

V Liberci dne ................

________________________________
předseda družstva Ing. Martin Kulhánek

________________________________
                                                                                                                        


