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DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KATOVICKÁ 
 

čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání 
domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu 
v domech technologického celku Bytového  družstva 
Katovická se sídlem 181 00 Praha 8, Katovická 409/8, IČ: 
289 97 221, zapsaného v obchodním rejstříku, vedeném 
Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, č. vložky 7436 
(dále jen „Bytové družstvo“). Základní úprava vzájemných 
práv a povinností mezi Bytovým družstvem a jeho členem 
nebo nájemcem bytu nebo nebytového prostoru Bytového 
družstva je v této oblasti upravena občanským zákoníkem, 
Stanovami družstva a dalšími právními předpisy 
souvisejícími s bydlením. 
 

čl. 2 
 Základní pojmy 

1.  Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, 
které jsou určeny k bydlení. 

2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo 
soubory místností, které jsou určeny k jiným účelům než 
k bydlení (např. k podnikatelské činnosti). Nebytové 
prostory nejsou příslušenstvím bytu ani společnými prostory 
(částmi) domu. 

3. Příslušenstvím  bytu jsou vedlejší místnosti a prostory 
určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. lodžie, 
spížní komora mimo byt apod.). 

4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro 
společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a 
vodorovné konstrukce, vchody (mimo vchodů do bytů nebo 
nebytových prostorů), schodiště, chodby,  podesty, 
kočárkárny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, 
elektřiny, společné antény.  

 

čl. 3 
Práva a povinnosti z nájmu družstevního bytu nebo 

nebytového prostoru  
1. Práva a povinnosti stran vyplývající z nájmu 
družstevního bytu upravuje Občanský zákoník a Stanovy 
družstva. 

2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci 
družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv 
spojených s užíváním bytu. Obdobné platí i ve vztahu 
k nájemcům nebytových prostorů. 

3. Pověřená osoba Bytového družstva je  oprávněna do 
bytu nebo nebytového prostoru po předchozím písemném 
oznámení představenstva Bytového družstva nájemci 
vstoupit za účelem zjištění technického stavu bytu nebo 
nebytového prostoru a provedení odečtů měřidel, kontroly, 
příp. výměny měřidla tepla, teplé a studené vody, za účelem 
provedení oprav prováděných družstvem (např. lakování 
vnějších křídel oken, parapetů, výměna stoupaček a 
radiátorů ústředního vytápění aj.). Ve výjimečných 
případech, za účelem odvrácení přímo hrozící škody (v 
případech vážné havárie, ohrožení života a zdraví osob), je 
nájemce povinen umožnit přístup do bytu nebo nebytovému 
prostoru kdykoli. Ustanovení obecně závazných právních 
předpisů tím není dotčeno.  

5. V případě déletrvající nepřítomnosti se nájemci 
doporučuje oznámit Bytovému družstvu místo pobytu anebo 
adresu a telefon osoby zmocněné ke zpřístupnění bytu 
nebo nebytového prostoru. 

6. Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby 
v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním 
nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností 
vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního 

důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob 
a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. 

7. S předchozím souhlasem představenstva může 
nájemce část bytu využívat k jinému účelu než k bydlení  
např. k podnikatelské činnosti (provozování živnosti) – vše 
v rámci tzv. tichých provozů (zejména práce s PC, redakční 
práce, práce kancelářského charakteru). K umístění sídla či 
místa podnikání musí mít nájemce souhlas  představenstva 
Bytového družstva.  

8. Nájemce, jehož část bytu je využívána  k podnikatelské 
činnosti, je povinen dohodnout s Bytovým družstvem 
zvýšení záloh na služby s nájmem spojených.    

9. Bytové družstvo může stanovit nájemné z té části 
podlahové plochy, která slouží k jinému účelu než bydlení, 
ve výši obvyklé v dané lokalitě.    

10. V nebytových prostorech je výše nájemného sjednána 
vždy dohodou.  

11. Nájemce nesmí předávat klíče od domů osobám, které 
zde nebydlí nebo nejsou osobami blízkými k nájemci ani 
nemají jiný důvod se v domě zdržovat (zejména z důvodu 
péče o nájemce nebo osobu s ním bydlící). 

12. Využívání společných prostor v domech (§ 2 zákona č. 
72/1994 Sb.) jiným způsobem, než ke kterému jsou určeny, 
podléhá souhlasu členské schůze Bytového družstva. 

13. Jakýkoliv zásah do vnějšího pláště budovy (včetně 
nátěrů oken, parapetů apod.) je nájemce povinen předem 
projednat s představenstvem Bytového družstva k zajištění 
jednotného vzhledu technologického celku a vyžádat si 
k němu předchozí souhlas. V případě nedodržení této 
povinnosti vzniká nájemci povinnost vrátit vše do původního 
stavu na vlastní náklady, pokud představenstvo nedá 
souhlas dodatečný. Ustanovení předchozích dvou vět 
tohoto odstavce se netýká montáže satelitních antén do 
průměru 100 cm či antén k terestrickému příjmu televize či 
rozhlasu do délky 100 cm, pokud při montáži nebude 
zasaženo do vnějšího pláště budovy, který je opatřen 
zateplovacím obkladem. Ustanovení článku 6. odst. 1. a 
odst. 3. tím není dotčeno. 

čl. 4 
Držení domácích zví řat 

1. Nájemce bytu nebo nebytového prostoru nese plnou 
odpovědnost za domácí   zvířata, která jsou v bytě či 
nebytovém prostoru držena (psi, kočky, křečci, morčata 
apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo 
k rušení ostatních obyvatel domů a byla udržována čistota 
v domě. V bytech nebo nebytových prostorech nesmí 
nájemce chovat zvířata, která mohou obtěžovat nad míru 
přiměřenou poměrům ostatním obyvatele domů. Chov 
jedovatých zvířat je zakázán (netýká se akvarijních rybiček). 

2. Nájemce musí mít písemný souhlas družstva k držení 
většího počtu domácích zvířat, vždy však v případech více 
než dvou psů nebo dvou koček.  

3. Nájemce nesmí v bytech ani nebytových prostorech  
zřizovat chovné stanice. 

 
čl. 5 

Užívání spole čných prostor ů a zařízení dom ů 
1. Společné části domů se užívají jen k účelům, ke 
kterým jsou stavebně určeny tak, aby nedocházelo 
k omezování práv ostatních obyvatel v domě. Umísťování 
jakýchkoli předmětů do společných částí domů, které 
nejsou součástí  vybavení domů, je zakázáno. 
2. Nájemce je povinen zejména:  
♦ neskladovat v domě ani v bytě nebo nebytovém 

prostoru látky snadno vznětlivé či jinak hořlavé v míře 
přesahující míru obvyklou, 
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♦ neužívat otevřený oheň ve společných částech domů 
a výtazích, v bytě nebo nebytovém prostoru používat 
otevřený oheň pouze v míře nezbytné (např. v případě 
kuřáků),  

♦ zabezpečit, aby věci uložené v příslušenství bytů 
(zejména komory) nebyly zdrojem šíření zápachu, 
hmyzu a hlodavců, 

♦ nepřetěžovat výtahové kabiny. 
 

čl. 6 
Vyvěšování a vykládání v ěcí 

1. Nájemce nesmí bez písemného souhlasu 
představenstva Bytového družstva umísťovat na střechu 
domů nebo anténní stožáry domů jakákoli zařízení a 
předměty. 
2. Květiny v oknech, na lodžiích apod. musí být 
zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, 
aby voda nestékala a nesmáčela zdi nebo neznečišťovala 
byt nebo lodžii jiných bytů. 
3. Nájemce bere na vědomí, že stavební úřad může 
nařídit přeložení nebo úpravu antén (satelitních či 
terestrických), které ohrožují bezpečnost okolí anebo ruší 
jeho vzhled. Takovému nařízení je nájemce povinen se 
podrobit.  
4. Zasklení lodžií může nájemce realizovat až po 
předchozím souhlasu představenstva Bytového družstva a 
v souladu se stavebně právními předpisy. 
5. Vyvěšování reklamních tabulí a vizitek na plášť  domů 
a zařízení v domech, včetně instalace zvláštních poštovních 
schránek podléhá souhlasu představenstva Bytového 
družstva, příp. i souhlasu stavebního úřadu, stanoví-li tak 
stavebně právní předpis. 

 
čl. 7 

Zajišt ění po řádku a čistoty v dom ě 
1. Nájemce a osoby s ním společně bydlí jsou povinni 
udržovat v domě pořádek a čistotu. Bytové družstvo 
zajišťuje provádění úklidových prací ve všech společných 
částech domů vyjma spojovacích chodeb u bytů, 
nerozhodne-li členská schůze družstva jinak. Klepání 
koberců, rohožky apod. je možné pouze na místech k tomu 
určených. 
2. Nájemce odpovídá za čistotu a pořádek v domě při 
provádění různých oprav nebo rekonstrukcí bytu. Je 
povinen zajistit úklid a odvoz sutě a odpadu tak, aby 
neobtěžoval ostatní obyvatele v užívání společných 
prostorů.  
3. Nájemce je povinen na vlastní náklady odstranit  jim 
způsobené škody ve společných prostorech a zařízeních 
domů. Nájemce odpovídá za čistotu v domě a okolí i 
v případě, že znečištění způsobí osoby, které s ním v bytě 
společně bydlí nebo se u něho z jakéhokoli důvodu zdržují. 
V opačném případě bude znečištění odstraněno na náklady 
nájemce.  

 

čl. 8 
Otevírání a zavírání dom ů 

1. Nájemce a osoby s ním bydlící jsou povinni dbát, aby 
samozamykací vstupní dveře do domů byly při vstupu a výstupu 
z domů vždy řádně zaklapnuty. Bytové družstvo je povinno 
zajistit, aby každý nájemce obdržel dva klíče od domovních 
dveří. Více klíčů Bytové družstvo zajistí na žádost nájemce za 
úplatu. 
2. Klíče od společných částí domů a zařízení domů 
včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody 
apod. jsou podle rozhodnutí představenstva Bytového družstva 
uloženy na určeném místě. 
 

čl. 9 
Klid v dom ě 

1.  Nájemci jsou povinni užívat byt nebo nebytový prostor 
v souladu s dobrými mravy tak, aby nad míru přiměřenou 

poměrům neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem, 
zejména v době od 22.00 do 6.00 hodin. 
2. Stavební činnosti způsobující hluk může nájemce bytu nebo 
nebytového prostoru provádět za podmínek stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a v souladu se Stanovami 
Bytového družstva a Domovním řádem, nikoli však v době od 
22.00 do 6.00 hodin, v neděli, o státních svátcích a ostatních 
svátcích. Přitom je povinen počínat si tak, aby došlo 
k obtěžování ostatních nájemců bytů nebo nebytových prostorů 
pouze v nezbytně nutné míře a po nezbytně nutnou dobu. 
 

čl. 10 
Požární ochrana 

Nájemci a osoby s nimi bydlící jsou povinny:  
1. Počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, 
2. Udržovat tepelné, elektrické, nebo jiné spotřebiče 
v náležitém technickém stavu, zabezpečovat provádění 
předepsaných technických revizí, pečovat o to, aby se 
v blízkosti těchto spotřebičů nenacházely snadno hořlavé látky, 
dbát na to, aby roztopená přímotopná tělesa, zapnuté elektrické 
spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru, dodržovat bezpečné 
vzdálenosti spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové 
krytiny a zařizovacích předmětů, určené návodem na instalaci a 
užívání spotřebičů, 
3. Přesvědčit se před instalací nebo používáním 
elektrických spotřebičů, zda je rozvod elektrického proudu jištěn 
předepsaným jističem včetně zemnění a zda hlavní bytový jistič 
elektřiny odpovídá celkovému příkonu elektrického proudu 
užívaných spotřebičů. 
4. Používat při skladování a používání hořlavých nebo 
požárně nebezpečných látek jen obaly k tomu určené. Při 
používání spotřebiče na propan-butan ukládat tlakové nádoby 
nebo instalační teploměry na lehko přístupném a dostatečně 
větratelném místě. 
 

čl. 11 
Úřední hodiny a místo pro jednání se členy 

představenstva družstva, kontrolní komise, správce  
1.  Stanovené úřední hodiny pro jednání jsou zveřejněny-
vyvěšeny na kanceláři sídla Bytového družstva.  
2.  Místo jednání je v kanceláři družstva, přízemí. vchod vedle 
domu č. 409/8 v Katovické ulici Praha 8.   
 

čl. 12 
Závěrečná ustanovení  

1. Tímto Domovním řádem nejsou dotčena práva a  povinnosti 
vyplývající z jiných právních předpisů.  
2.  Ustanovení Domovního řádu se vztahují v plném rozsahu 
na členy bytového družstva a nájemce bytů nebo nebytových 
prostorů ať již členy Bytového družstva jsou či nikoli, na osoby 
bydlící s nájemcem, na osoby, které s nájemcem provozují 
činnost v nebytových prostorech. Na osoby, které se v domě 
zdržují jen přechodně, se tento Domovní řád vztahuje 
přiměřeně. 
3.    Za neplnění povinností osobami bydlícími s nájemcem 
odpovídá nájemce. 
4.  Osoby, které s nájemcem provozují činnost v nebytových 
prostorech, pro účely tohoto Domovního řádu mají stejné 
povinnosti jako osoby bydlící s nájemcem.   
5. Tímto Domovním řádem se řídí právní vztahy jakož i 
vzájemná práva a povinnosti mezi Bytovým družstvem a 
nájemcem bytu či nebytového prostoru vzniklé po nabytí jeho 
účinnosti. Pro členy bytového družstva, kteří nejsou nájemci 
bytu nebo nebytového prostoru, se tento Domovní řád vztahuje 
přiměřeně. 
6. Domovní řád byl schválen p ředstavenstvem  Bytového  
družstva  dne 23. 2. 2012.  
7.   Domovní řád nabývá ú činnosti schválením členskou 
schůzí Bytového družstva, tj. dne 25. 2. 2013. 

JUDr. Olga Uhrová            Petr Šváb 
předseda  družstva            místop ředseda družstva  


