
 

Roční udržovací poplatek 
(RUP) 

 

 Představenstvo navrhuje k identifikaci aktuální členské základy zavedení ročního 
udržovacího poplatku. 

 V poslední době dochází k velkým problémům s plněním povinností vyplývajících pro 
představenstvo ze stanov – zejména doručit pozvánku na členskou schůzi všem členům a to 
z důvodu, že někteří se odstěhovali, aniž sdělili své nové adresy, byty pronajímají nebo si 
převedli byt do osobního vlastnictví a ten prodali a nový vlastník nemá zájem být členem 
družstva nebo původní vlastník novému ani nesdělil, že je i členem družstva a že lze převést 
členství. Sám již o toto členství zájem nejeví. 

 Někteří bývalí členové z výše uvedených důvodů i členství ukončili, jiným je to jedno, 
jsou nečinní. Pro družstvo je to velký problém, neboť členská schůze je pak neusnášení 
schopná, nesejde se potřebná většina členů. Musí být svolána náhradní členská schůze, což 
stojí nemalé peníze, vznikají problémy s hlasováním o základních věcech našeho družstva 
(hospodářská závěrka roku, vyúčtování služeb, projednání a odsouhlasení větších investičních 
akcí). 

 Po zkušenost z jiných velkých družstev navrhuje představenstvo členské schůzi, aby ti 
členové bytového družstva, kteří zde nebydlí nebo si převedli byt do osobního vlastnictví, 
platili roční udržovací poplatek, který navrhujeme ve výši 10,- Kč/měsíc, tj. 120,- Kč za rok. 
Uhrazením tohoto poplatku dávají členové na vědomí, že i nadále mají zájem být členy 
družstva, pokud hradí složenkou nebo v hotovosti lze zaktualizovat jejich adresu. Roční 
udržovací příspěvek by byl splatný do konce únor roku následujícího, tedy za rok 2016 do 
konce února 2017. Kdo by RUP neuhradil, následovala by výzva představenstva na poslední 
známou adresu. Pokud by ani poté nedošlo k úhradě nebo by se pošta vrátila jako 
nedoručitelná, mohlo by představenstvo rozhodnout o vyloučení takového člena z družstva 
pro hrubé porušování povinností člena družstva. V případě, že by se dodatečně zjistilo, že na 
straně člena byly objektivní důvody, pro které nemohl splnit svoji povinnost uhradit RUP, má 
členská schůze právo revokovat rozhodnutí představenstva a členství dodatečně obnovit.  

RUP by byl příjmem do provozních prostředků družstva.  

 

JUDr. Olga Uhrová 
člen představenstva 

V Praze dne 20. června 2016 

 


