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Č{enství ve společenství vlastníku je neoddělitelně spojeno s existencí a vlastnictvím
jednotky.

Za dluhy společenství vlastníků ručí člen společenství v poměru podle velikosti svého
podílu na společných částech.

Při převodu vlastnického práva člena společenství k jednotce nevzniká společenství
vlastníků povinnost vypořádat příspěvky na správu domu ani zálohy na služby
spojené s užíváním jednotky ke dni účinnosti převodu.

SpoleČenství vlastníkú je povinno na základě žádosti ólena společenství vyhotovit
tomuto Členovi potvrzení pro převod vlastnického práva k jednotce o tom. jaké dluhy
související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě
že takové dluhy nejsou.

SpoleČní členové společenství. jimiž jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří
mají jednotku ve společném jmění, jsou povinni určit a zmocnit spo|ečného zástupce,
který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. Společní členové jsou
povinni předloŽit zmocnění v písemné podobě statutárnímu orgánu společenství.

C|.4
Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování

Člen společenství má práva určená v obecně závazných právních předpisech, těchto
stanovách a v rozhodnutích orgánů společenství, a to zejména:
a) ÚČastnit se veškeré činnosti společenství zpusobem a za podmínek určených

těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy,
b) účastnit se jednání shromáždění a hlasováním se podílet na jeho rozhodování,

včetně účasti na rozhodování rnimo zasedání,
c) volit a být volen do orgánů společenství,
d) předkládat orgánům společenství návrhy a podněty k činnosti společenství a

k odstranění nedostatků v činnosti společenství.
e) seznámit se s hospodařením společenství, a způsobem správy nemovité věci,

včetně nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a
dokladů, přičemž pro nahlížení platí pravidla uvedená v odsiavci 5);

f) nahlížet v souladu s pravidly uvedenými v odstavci 5) do písemných podkladu pro
jednání shromáždění. zápisů ze schúze shromáždění, jakož i do podkladu,
z nichž vyplývá určení jeho povinnosti podílet se na nákladech na správu
nemovité věci, na nákladech na služby a podílet se na úhradě ztráty společenství,

g) žádat statutární orgán společenství o sdělení jména a adresy kteréhokoliv člena
společenství nebo nájemce jednotky v domě.

h) obdržet včasné vyúčtování záloh na náklady spojené se správou nemovité věci a
záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do čtyř měsíců od skončení kalendářního
roku,

i) obdržet přeplatek z vyúótování záloh na úhradu služeb, a to nejpozději do 4
měsícu od doručení vyúčtování,

2) Člen společenství má povinnosti určené v obecně závazných právních
předpisech, těchto stanovách a v rozhodnutích orgánu společenství, a to ze.lména
a) dodržovat právní předpisy, tyto stanovy, plnit usnesení orgánů společenství

přijatá v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami,
b) včas hradit příspěvky na správu nemovité věci.
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