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Směrnice č. 2/2010 
 

o tvorbě a čerpání rezervního rizikového fondu družstva 

 

                                                                                

I. 

Účel fondu 

 

1. Rezervní rizikový fond, je tvořen za účelem financování či spolufinancování těch oprav 

družstevních domů, či jednotek ve vlastnictví družstva, které nemají charakter běžných 

oprav a jejichž specifikace odpovídá kritériím stanoveným touto směrnicí.  

 

II. 

Tvorba fondu 

 

1. Rezervní rizikový fond bude tvořen ze zisku družstva po zdanění, a to té části zisku, která 

je tvořena středisky ostatního hospodaření (mimo střediska bytového hospodářství).  

2. Výše přídělu do rezervního rizikového fondu v případě ziskového hospodaření středisek 

ostatního hospodaření (po zdanění) se stanovuje na výši 10% z čistého ročního zisku 

středisek ostatního hospodaření poníženého o příděl zisku z nebytových prostor 

náležejícím střediskům bytového hospodářství ve smyslu Směrnice č. 3/2007 o 

rozdělování zisku z nebytových prostor, jejichž výstavba byla financována členskými 

podíly družstevníků. 

3. Příděl do fondu bude prováděn jedenkrát ročně, a to v rámci rozdělení zisku, schváleného 

shromážděním delegátů.  
4. V případě, že střediska ostatního hospodaření, po odečtení případného zisku 

z nebytových prostor připadajícího na střediska bytového hospodářství po zdanění, budou 

za příslušný rok vykazovat ztrátu, nebude v rámci rozdělení zisku za daný rok fond 

naplněn.  

5. Zdroje fondu budou vedeny na samostatném analytickém účtu, a to odděleně od ostatních 

fondů, tvořených ze zisku. 

6. Nečerpaný zůstatek rezervního rizikového fondu bude převáděn do následujícího 

účetního období.    

 

III. 

Postup projednávání žádostí o příděl z fondu 

 

1. Před zahájením opravy, která splňuje kritéria stanovená touto směrnicí, předá výbor 

členské samosprávy nájemců písemnou žádost technikovi příslušné obvodní bytové 

správy. 

2. V odůvodněných případech může být žádost podána i po realizaci opravy, na jejichž 

úhradu je žádán příděl z rezervního rizikového fondu.   
3. Technik obvodní bytové správy předloží zpracovaný návrh technologie opravy, včetně 

stanovení ceny, požadavku výše úhrady z rezervního rizikového fondu družstva a 



 

navrhovaného způsobu celkového financování dané opravy, k posouzení stavebně 

technické komisi představenstva družstva.  

4. Stavebně technická komise projedná v příslušném měsíci doručené žádosti o příděl 

z rezervního rizikového fondu, zaujme stanovisko k navržené technologii opravy, 

způsobu financování a odůvodněnosti žádosti a postoupí tuto žádost, včetně doporučení, 

představenstvu družstva k projednání.  

5. Představenstvo družstva na základě předložené žádosti, stanovisek a doporučení stavebně 

technické komise a informace o aktuálním disponibilním zůstatku rezervního rizikového 

fondu rozhodne o výši přídělu z rezervního rizikového fondu.   

 

 

IV. 

Pravidla pro čerpání fondu 

 

1. Do doby provedení přídělu na základě rozhodnutí představenstva družstva z rezervního 

rizikového fondu, bude i ta část opravy, která dle rozhodnutí představenstva družstva má 

být kryta přídělem z rezervního rizikového fondu, účtována k tíži dlouhodobých záloh na 

opravu a údržbu (fondu oprav) příslušného střediska bytového hospodářství.  

2. Příděly z rezervního rizikového fondu budou účtovány v případě dostatečného zůstatku 

rezervního rizikového fondu družstva v běžném roce průběžně. 

3. Příděl z rezervního rizikového fondu bude účtován ve prospěch příslušného statutárního 

fondu.  

4. V případě, že rezervní rizikový fond nebude disponovat dostatečně vysokým zůstatkem a 

přesto představenstvo družstva rozhodne o přídělu z tohoto fondu, bude vytvořen 

pořadník.  

5. Do pořadníku budou zařazeny pouze ty žádosti o příděl z rezervního rizikového fondu, 

které byly projednány v představenstvu družstva  a zároveň byl schválen představenstvem 

družstva příděl z tohoto fondu, který nemohl být realizován, neboť aktuální zůstatek 

fondu nevykazoval potřebnou výši.  

6. Požadavky na příděl z rezervního rizikového fondu zařazené do pořadníku budou 
uspokojovány v měsíci následujícím po naplnění rezervního rizikového fondu.  

7. Přednostně budou z disponibilního zůstatku rezervního rizikového fondu uspokojovány 

požadavky zařazené v  pořadníku, a to dle data zařazení do pořadníku, teprve po 

uspokojení všech požadavků zařazených do pořadníku může být proveden další příděl 

z fondu v pořadníku nezařazený.  

8. V případech hodných zřetele může představenstvo družstva rozhodnout o změně 

v postupu dle výše uvedeného bodu 7. 

9. Osobou pověřenou správou pořadníku je technický náměstek družstva.  

 

 

V. 

Kriteria oprav, na které může být přiznán příděl 

Příděl z rizikového fondu družstva může být přidělen na takovou opravu, jejíž specifikace 

odpovídá alespoň jedné, z níže uvedených specifikací. 

1. Po realizované opravě se objeví nepředpokládané vedlejší negativní účinky, 

nezapříčiněné nedodržením technologie postupu či neodpovídající kvalitou použitých 

materiálů, které je zapotřebí odstranit další následnou opravou. 

 



 

 
 

 

 


