
Působnost a povinnosti výboru společenství 

 

� Výbor společenství vlastníků (dále jen „výbor“), je voleným orgánem společenství. 

� Volené orgány společenství volí a odvolává shromáždění. 

� Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako člena takového 
orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu právního předpisu 
upravujícího živnostenské podnikání. 
 

� Výbor společenství vlastníků je statutárním a výkonným orgánem společenství. Člen výboru 
může být fyzická i právnická osoba.  

� Výbor společenství vlastníků rozhoduje o všech záležitostech společenství, které nejsou 
v působnosti shromáždění a které si shromáždění k rozhodnutí nevyhradilo. 

� Výbor společenství vlastníků zastupuje společenství vlastníků navenek samostatně ve všech 
záležitostech. Je-li pro právní jednání zapotřebí písemná právní forma, je nezbytný podpis 
předsedy společenství. 

� Výbor společenství vlastníků plní usnesení shromáždění a odpovídá mu za svou činnost.  

� Výbor zajišťuje záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností 
společenství podle zákona, dalších souvisejících právních předpisů a těchto stanov, pokud 
nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění; zajišťuje plnění usnesení 
shromáždění a odpovídá mu za svou činnost, 

� Výbor rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k 
zajištění oprav, pojištění domu a zajištění dodávky služeb spojených s užíváním jednotek, 

� Výbor rozhoduje o opravách nebo stavebních úpravách společných částí domu  

� Výbor rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí 

� Výbor připravuje rozpočet společenství a předkládá jej shromáždění ke schválení,  

� Výbor odpovídá za vedení účetnictví a za sestavení účetní závěrky a předkládá 
jí shromáždění ke schválení, a za předložení přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá  
z právních předpisů, 

� Výbor připravuje podklady pro jednání shromáždění, svolává shromáždění, předkládá 
shromáždění zprávu o hospodaření společenství, zprávu o správě domu a pozemku a o 
dalších činnostech společenství, 

� Výbor předkládá k projednání a schválení účetní závěrku a písemné materiály, které má 
shromáždění projednat, 

� Výbor zajišťuje řádné vedení, ukládání a archivaci písemností společenství, 

� Výbor stanovuje výši záloh na jednotlivá plnění (služby) spojená nebo související s užíváním 
jednotky (dále jen „zálohy na služby“);  

� Výbor sděluje výši příspěvku na správu domu a pozemku a výši záloh na služby jednotlivým 
vlastníkům;  

� Předseda navrhuje shromáždění rozhodnutí o způsobu rozúčtování úhrad za služby na 
jednotlivé vlastníky, 

� Výbor zajišťuje vyúčtování záloh na úhradu za služby a vypořádání nedoplatků nebo 
přeplatků,  

� Výbor zajišťuje včasné plnění závazků společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a 
povinností vůči třetím osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství. 



� Výbor v souladu se zákonem, s těmito stanovami a s usneseními shromáždění činí právní 
úkony jménem společenství navenek ve věcech předmětu činnosti, zejména též uzavírá 
smlouvy, 

� Výbor zajišťuje kontrolu kvality dodávek, služeb a jiných plnění podle uzavřených smluv a činí 
vůči dodavatelům potřebná právní nebo jiná opatření k odstranění zjištěných nedostatků 
nebo k náhradě vzniklé škody, 

� Výbor jménem společenství vymáhá plnění povinností uložených vlastníkům jednotek, 

� Výbor plní povinnosti podle zákona ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků jednotek 
vedenému příslušným soudem určeným zvláštním předpisem k vedení obchodního rejstříku. 

 

 

 


