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10)Statutární orgán,_je povinen po zjištění vzniku dluhu upozornit písemně
člena
sPoleČenstvína dluh a vyzvat jei k úhradě. Nedojde-li k úhradě ani v průběhu
měsíce
nástedujícího Po uPozornění statuiárním orgánem, je oprávněn statutární
orgán podat
Žalobu na zaPlacení dlužnéčástky proti áenu s§olečenstvi. kavi v§Lerb
na1raoy
sPojené s vYmáháním dluhu vČetně nákladů na soudní poplatek a náklady právníhó
zasioupeníje povinen hradit dlužícíčlen společenství.

čast v.
Orgány společenství
čt. g

Společná ustanovení

1) Orgány společenstvíjsou:
a) shromáždění,
b) výbor společenstvívlastníků,

c)

kontrolní komise.

2) Členem voleného orgánu

spoleČenstvínebo voleným orgánem

jen

muže být
ten, kdo
je svéPrávný a bezúhonný ve smyslu právního předpisu
upravujícího'živnostenské
PodnikánÍ, je-li ke dni volbY Plně svéprávný;
to piatí i pro zástupce právnické osoby,
-Je-li'členem
která je

Sama Členem voleného orgánu.
volenéi-ro orgánu právnická
osoba, zmocní fYzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak je p"rávnická
osoba
zastupována členem jejího statutárního or§ánu.

3) Členem voleného orgánu

nebo voleným orgánem spoleóenství nemůžebýt souóasně
ten, jehoŽ Příbuzný v řadě přímé, sourozenec nebo manžel (manželraj
;e členem
voleného orgánu sPoleČenství. Členstvív jednom voleném
oigánu ipoleeenstvr ;e
neslučitelnés členstvím v jiném voleném orgánu tohoto společenství.

4)

Člen voleného orgánu nebo volený orgán společenstvímúže
být volen opětovně.

5) Kdo

Přijme Íunkci voleného orgánu nebo člena voleného orgánu. zavazuje se, že
bude tuto funkci vYkonávat Šnezbytnou loajalitou i s poiřeunymi znalostmi
a
PeČlivostÍ.Má se za to, Že jedná nedbale. kdď není této péčeřádného hospodáře

schoPen. aČto musel zjistit při přijetí funkce nebo příjejím
výkonu, náuluodí z toho
pro sebe dusledky.
"

6) Člen voleného orgánu

vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen
zmocnil Pro jednotlivý Případ jiného člena téhožorgánu,
aby za něho při jeho
neúčastíhlasoval.

7)

Nenahradi|-|i Člen voleného orgánu škodu, kterou zpusobil
společenstvípři výkonu
Št<oOu nahradit, ručívěřiteli' spoleóenství za d|uh
sPoleČenstvív rozsahu. v jakém Škodunenahradii, poruo
se nemuže věřitel plnění na
společenství vlastn íkůdomoci.

8)

Dobrá víra členu orgánu společenstvíse přičítá společenství.

své funkce, aČkoli bYl Povineň

9) K usnesení orgánu

sPoleČenství,které.se příčídobrým mravum, nebo mění stanovy
tak, Že jejich obsah odPoruje donucujícím ustanovóním obóanského
zákona. nebo

