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STANOVY SPOLECENSTVI VLASTNIKU JEDNOTEK

Spolecenství vlastníku jednotek Na úspechu 1074
zapsaných v katastru nemovitost! na listu vlastnictví císlo.. ~~2.
ulice:Na úspechu6, obec: Praha4 -Nusle
(dále jen "spolecenství")

se sídlem
dum cp. I074, Na úspechu 6, Praha 4 -Nusle
katastr.území Praha 4 - Nusle

Spolecenství vlastníku jednotek (dále jen "spolecenství") je právnickou osobou, která vznikla na základe zákona
~.72/1994 Sb., kterým se upravuji nekteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nekteré vlastnické vztahy k bytl1ma
1ebytovým prostorom a doplnují nekteré zákony (zákon o vlastnictv! bytl1),ve znen! zákona c. 273/1994 Sb., nálezu
]stavnlho soudu C.280/1996 Sb., zákona C.97/1999 Sb. a zákona c. 103/2000 Sb. (dále jen "zákon"). Pokud
;polecenství neprijme jiné stanovy, rídí se temito vzorovými stanovami.

I.
Predmet cinnosti

I. Predmetem cinnosti spolecenstv!je správa, provoz a opravy spolecných cásti domu, vymezených
zpusobem stanoveným v zákone (dále jen "správa domu") a zabezpecováni dalšfch cinnost! spojených s
provozem domu.

2. Správou domu se rozumí
a. zajištování provozu domu a pozemku vcetne technických zarízeni a spolecných cásti technických

sltí, a to tak, aby spolecné cásti domu byly provozuschopné a sloužily kjejich rádnému užívání a k
rádnému užívání bytil a nebytových prostoru v dome,

b. zajištován! oprava rekonstrukci spolecných cásti domu vcetne havarijní údržby,
c. zajištován! protipožámlho zabezpeceni domu ajeho revize a opravy,
d. zajištování revizí a oprav rozvodu plynu, rozvodu elektrické energie, svislých a vodorovných

rozvodu vody a odvodu odpadnfch vod, spolecné televizní a rozhlasové antény a ostatních
systému k príjmu a rozvodu televizního a rozhlasového signálu, elektrických sdelovacích zar!zení
v dome a hromosvodu, "

e. zajištování prohUdek a cištení komínu,
f. plnení dalš!ch povinnosti, pokud vyplývají nebo vyplynou vlastníkum jednotek ze zvláštních

právnlch predpisu v souvíslosti s jejich spoluvlastnictvím ke spolecným cástem dom'u,
g. zajištováni administrativnl a operativne technické cinnosti spojené se správou domu a vedení

príslušné technické a provoznl dokumentace k domu,
h. vyblrání príspevku od vlastníku jednotek na náklady spojené se správou spolecných cástí domu a

pozemku, poprípade dalších, pokud jsou tyto prlspevky z rozhodnuti vlastnlku vyblrány,
i. zajištování vedení evidence plateb vlastníku jednotek na náklady spojené se správou spolecných

cásti domu a pozemku, poprípade o dalš!ch prostredc!ch, které jsou z rozhodnuti vlastníku
vybírány,

j. vedeni evidence nákladu vzniklých se zajištováním správy domu,
k. veden! prehledu všech ostatních nákladu vztahujících se k domu a pozemku,
I. zrízeni úctu u banky a hospodareni s penežními prostredky vlastn!ku jednotek, sverených

spolecenství na úhradu nákladu spojených se správou a provozem spolecných cásti domu, s
povinnosti oprávnených osob s nimi disponovat s péci rádného správce cizlho majetku a podle
pokynu schválených vlastníky,

m. vedeni úcetnictvl domu podle zákona c. 5630991 Sb., o úcetnictvl, ve znení pozdejších predpisu.
s oddeleným úctovánlm najednotlivé jednotky (byty a n"ebytovéprostory) a sledováni nákladu a
výnosu v prlslušném úcetním období.

3. Na základe povereni všech vlastnlku jednotek zajištuje spolecenstvl pojištení jednotlivých jednotek a k nim
príslušejlcfch podllu na spolecných cástech domu s odpovednosti za dodrženi predepsaných termlnu
jednotlivých plateb pojistného za ty vlastnlky jednotek, kterl spolecenstvl vcas poskytnou penežní
prostredky k úhrade pojistného.
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4. Na základe poverení vlastn[kt1jednotek zajištuje spolecenství
a. plnení poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostoru a spolecných cásti domu (dále jen

"služby"), s výjimkou tech, která si zajištují vlastníci jednotek od dodavatele prímo (napr.
dodávka elektrické energie nebo plynu do jednotlivých bytu a nebytových prostoru),

b. dodávky elektrické energie a vody, prípadne plynu a odvádení odpadních vod pro spolecné cásti
domu,

c. dodávky vody a odvádení odpadních vod pro jednotlivé jednotky,
d. další povinnosti, které vyplynou pro vlastníky jednotek, prípadne pro spolecenství ze zvláštních

právních predpisu.
5. Predmetem cinnosti spolecenství muže být dále v prípadech, kdy spolecenství zajištuje služby

a. vybírání záloh na úhradu za služby od vlastníkl1jednotek,
b. vedení potrebné evidence plateb vlastníku jednotek na zálohy na úhradu za služby,
c. zfízení úctu u banky a hospodarení s penežními prostredky sverenými vlastníky jednotek fonnou

záloh na úhradu za služby,
d. vyúctování zálohových plateb na úhradu za služby pro jednotlivé vlastníky jednotek,
e. provozování technických zarízení v dome, která slouží i jiným subjektum, s povinností osob,

kterým je sverena jejich obsluha, disponovat s nimi s pécí rádného správce majetku a podle
pokynu schválených shromáždením vlastníku jednotek.

6. Spolecenství je oprávneno sjednat smlouvu o zástavním právu k jednotce, vcetne príslušného
spoluvlastnického podílu na spolecných cástech domu, k zajištení pohledávek vyplývajících z úveru
poskytnutého na náklady spojené se správou domu, a to se souhlasem vlastníka jednotky.

CI. II
Orgány spolecenství

). Orgány spolecenství jsou:
a. shromáždení vlastníku jednotek v dome (dále jen "shromáždení"),
b. výbor spolecenství (dále jen "výbor"). Není-Ji zvolen výbor, vlastník jednotky, kterého

shromáždení poverí výkonem funkce výboru (dále jen "poverený vlastník").
2. Výbor a povereného vlastníka voli a odvolává shromáždení. Clenem výboru nebo povereným vlastníkem

muže být pouze vlastník jednotky v dome.
3. Orgány spolecenství hlasují verejne. Shromáždení muže rozhodnout, že bude provedeno tajné hlasování, a

to zejména pokud jde o volbu clenu výboru nebo povereného vlastníka. Tajnou volbu muže navrhnout
výbor nebo poverený vlastník, pokud nejde o jejich první volbu.

4. Funkcní období clenu výboru a povereného vlastníka ciní 2 roky a pocíná dnem jejich zvolení. Na svém
prvním zasedání výbor zvoli predsedu a místopredsedu. První zasedání výboru svoláváj,eho nejstarší clen,
který také rídí jeho zasedání do zvolení predsedy.

5. Clenem výboru nebo povereným vlastníkem muže být zvolena pouze osoba starší 18 let.
6. Clen spolecenství muže být zvolen pouze do jednoho orgánu.
7. Clenum výboru a poverenému vlastníku muže být poskytnuta odmena za výkon funkce; její výši schvaluje

shromáždení.

8. O prubehu schuze shromáždení, na které jsou voleny orgány spolecenství a schvalovány nebo meneny
stanovy spolecenství, musí být porízen notárský zápis, k nemuž se prikládají schválené stanovy
spolecenství.

9. Clen výboru a poverený vlastník muže být volen opetovne.
10. Clen výboru a poverený vlastník muže být behem funkcního období shromáždením odvolán, jestliže

závažným zpusobem nebo opakovane poruší povinnosti vyplývající z cinnosti voleného orgánu
spolecenství, prípadne, je-Ii neomluvene necinný po dobu nejméne šesti mesícu.

II. Clen výboru a poverený vlastník muže behem funkcního období odstoupit. Odstoupení oznamuje clen
výboru písemne orgánu spolecenství, jehož je clenem. Odstoupení je úcinné ode dne, kdy jej vzal výbor na
vedomí. Pokud výbor nevezme odstoupení na vedomí do triceti dnu ode dne dorucení oznámení clena o
odstoupení, zaniká odstupujícímu clenovi jeho funkce tricátým dnem po dorucení oznámení o odstoupení z
funkce. Poverený vlastník oznamuje s'véodstoupení shromáždení.

12. Za clena výboru nebo povereného vlastníka, který odstoupil nebo byl odvolán, provede shromáždení novou
volbu, a to do 60 dnu po zániku jej ich funkce.

13. Shromáždení mUže rozhodnout o zfízení kontrolní komise. Projej í zfízení a volbu ci odvolání clenu platí
bod 2 až 7 a 9 až 12.

CI. III
Shromáždení
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I. Nejvyšším orgánem spolecenství je shromáždenI.
2. Do výlucné pravomoci shromáždení náleží rozhodováni

a. o vecech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle § 4 zákona,
b. o schválení nebo o zmene stanov,
c. o uzavrení smlouvy o zástavnlm právu k jednotkám s písemným souhlasem vlastnlku jednotek,
d. o zmene úcelu užívání stavby, o zmene stavby, jakož i o podstatných zmenách týkajících se

spolecných cásti domu,
e. rozhodování o výši prlspevku od vlastníku jednotek na náklady spojené se správou spolecných

cástí domu, poprípade dalších, pokudjsou tyto príspevkyz rozhodnutivlastníkuvyblrány,
f. stanovení výše odmeny clenu výboru a povereného vlastníka.

3. Shromáždení svolává nejméne jedenkrát v kalendárním roce výbor nebo poverený vlastník; shromáždení
musl být svoláno rovnež z podnetu vlastníku jednotek, kterí mají alespon jednu ctvrtinu hlasu. Neplní-Ii
výbor nebo povei'ený vlastník povitUlostsvolat shromáždení, mohou jej svolat vlastníci jednotek, kterí mají
aspon jednu ctvrtinu hlasu. Jimi zvolený clen i'ídí pak schuzi tohoto shromáždenI.

4. Pokud není zvolen výbor nebo povei'ený vlastník, svolává shromáždení vlastník, jehož spoluvlastnický
podll na spolecných cástech domu ciní nejméne jednu polovinu, jinak vlastníci jednotek, ktef! se stali cleny
spolecenství dnem jeho vzniku.

5. O svolání shromáždení musí být clenové spolecenství písemne vyrozumeni nejméne 15 dni pi'ed konánlm
schuze shromáždenI. Pozvánka musí obsahovat datum a hodinu, místo a program jednání schuze
shromáždenI. K pozvánce se pripojují podklady k nejduležitejším bodum jednání shromáždení nebo
informace o tom, kde se muže clen spolecenství s temito podklady seznámit.

6. Jednání shromáždení organizuje a rídí pi'edseda výboru nebo clen výboru, kterého i'ízením shromáždení
výbor poveril nebo povei'ený vlastník. Podklady pro jednání shromáždení pi'ipravuje výbor nebo povei'ený
vlastník.

7. Shromáždení je schopné usnášení, jsou-Ii pi'ítomni vlastnlci jednotek, ktei'í mají vetšinu hlasu; k prijeti
usnesení je zapotrebí nadpolovicní vetšiny hlasu prítomných vlastníku.

8. Pri hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podflu vlastníku jednotek na spolecných cástech
domu; spoluvlastníci jednotky mají jeden hlas. Pi'i rovnosti hlasu nebo nedosáhne-Ii se potrebné vetšiny
nebo dohody, se po dalším objasnení i'ešeného problému hlasuje znovu. Je-Ii výsledkem tohoto opetovného
hlasování rovnost hlasu, nebo nedosáhne-Ii se potrebné vetšiny nebo dohody, rozhoduje na návrh
kteréhokoliv vlastníka jednotky soud. Jde-Ii o duležitou záležitost, muže pi'ehlasovaný vlastník jednotky
požádat soud, aby o ní rozhodl (§ II odst. 3 zákona).

9. K pi'ijetí usnesení shromáždení o vecech, které jsou obsahem prohlášení vlastníka budovy podle bodu 2
písmoa), o schválení nebo o zmene stanov podle bodu 2 písmob) a o tom, zda budou uzavreny smlouvy o
zástavním právu k jednotkám se souhlasem všech vlastníku pi'íslušnýchjednotek podle bodu 2 písmoc)je
zapotrebí tríctvrtinové vetšiny hlasu pi'ítomných vlastníku.

10. K pi'ijetl usnesení o zmene úcelu užívání stavby, o zmene stavby, jakož i o podstatných zmenách týkajících
se spolecných cástí domu, je zapotrebí souhlasu všech vlastníku jednotek. .

II. Jsou-Ii cleny spolecenství pouze tri vlastníci jednotek, je zapotrebí k prijetí usnesení souhlas všech
vlastníku jednotek.

12. Z jednání shromáždení se poi'izuje zápis, který musí obsahovat:
a. datum a místo konání shromáždení,
b. pi'ijatá usnesení,
c. výsledky hlasování,
d. námitky clenu proti rozhodnutí spolecenství, ktei'í požádali o jejich zaprotokolování,
e. oznacení spoluvlastníkujednotky, ktei'í hlasovali za spolecného clena.

13. Pi'ílohuzápisu zjednání shromáždení tvoi'í podklady, které byly pi'edloženy k projednávaným bodum.
CI. IV
Výbor

1. Výbor je statutárním a výkotUlýmorgánem spolecenství. Výbor musí být alespon ti'íclenný.
2. Výbor zvoll ze svých clenu pi'edsedu a místopi'edsedu.
3. Za výbor jedná navenek pi'edseda výboru nebo výborem písemne povei'ený clen výboru. Je-Ii pro právní

úkon zapotrebí písemná forma, je nezbytný podpis predsedy a dalšího clena výboru.
4. K platnosti zvolení clenu výboru je zapotrebí, aby na schuzi shromáždení byli pi'ítomni vlastníci jednotek,

ktei'ímají vetšinu hlasu. Clen výboru je zvolen, hlasuje-Ii pro nej nadpolovicní vetšina hlasu všech
vlastníku. Pri hlasování je rozhoduj ící velikost spoluvlastnických podflu vlastníku jednotek na spolecných
cástech domu. .

5. Pokud nejde o veci ve výlucné pravomoci shromáždení nebo pokud si rozhodování v urcitých vecech
shromáždení nevyhradilo, rozhoduje výbor. Výbor plní usnesení shromáždeni a odpovídá mu za svou
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cinnost. Výbor se scházl podle poti'eby,nejméne však ctyrikrát rocne. Výbor svolává jeho predseda nebo
výborem plsemne poverený clen výboru.

6. Nesvolává-Ii v dohodnutých IhOtáchvýbor predseda, mOžetak ucinit mlstopredseda. Nenl-Ii mlstopredseda
zvolen, mohou zasedánl výboru svolat jeho dalšl dva clenové.

7. Výbor zejména:
a. jedná ve vecech správy domu, které nejsou ve výlucné pravomoci shromáždeni nebo pokud si je

shromáždeni nevyhradilo,
b. svolává shromáždeni, pi'ipravuje podklady pro jejich jednáni a i'ldl a organizuje jednáni,
c. rozhoduje o výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a o zpOsoburozúctováni úhrad za služby na

jednotlivé vlastníky, nenl-li rozúctování úhrad za služby stanoveno zvláštním právním predpisem,
napr. o nájemném z bytu a úhrade za plnení poskytovaná s užíváním bytu,

d. odpovídá za vedení úcetnictvl a sestavení úcetní záverky a predkládá ji shromáždeni ke schváleni,
e. odpovldá za vedeni plsemnostl (vedeni evidence clenstvl), zápisOze shromáždeni, usneseni apod.,
f. sjednává dohody o provedeni pracl, o dodávce služeb, kontroluje jejich kvalitu a provádí úhradu

za provedené dodávky služeb,
g. ciní opatrení k zajištení úhrady dluhO vlastníkOjednotek na príspevclch na výdaje spojené se

správou, údržbou a opravami spolecných cástí domu, popfípade domu jako celku a záloh na
služby,

h. má právo vyzvat vlastnlky jednotek, aby do doby než vlastník jednotky dlužícl zálohy na služby
své dluhy uhradl, složili na úcet spolecenstvl zálohu na pokrytí techto dluhu, aby nedošlo k
platebnl neschopnosti spolecenstvl a dodávka služeb nebyla pferušena.

8. Z jednáni výboru se pofizuje zápis, který musl obsahovat:
a. datum a místo konáni,
b. pfijatá usneseni,
c. výsledky hlasováni clenOvýboru,
d. námitky clenOvýboru proti rozhodnutí výboru, ktefí požádali ojejich zaprotokolovánl.

9. Clen výboru odpovídá za škodu, kterou zpOsobil porušením své právní povinnosti. Odpovednosti se clen
výboru zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil. Odpovednosti se clen výboru též zprostí tehdy, jestliže
nesouhlasil s rozhodnutlm výboru, zjehož plneni vznikla spolecenství škoda a nechal si svuj nesouhlas
zaprotokolovat v zápise o jednání výboru, které prijalo pfedmetné rozhodnutI.

CI. V
Poverený vlastník

I. Poverený vlastník je statutárním orgánem spolecenství, není-Ii zvolen výbor. Povefený vlastník plní úkoly
v rozsahu cI. IV bodu 7.

2. Povefeným vlastníkem muže být vlastník jednotky Uednotek), kterého zvoll shromáždení; pro platnost jeho
zvolení platl obdobne ustanovení cI. IV bodu 4.

3. K plsemnému právnímu úkonu postacI podpis povereného vlastníka.
4. Povefený vlastník odpovídá za škodu, kterou zpOsobil porušením své právní povinnosti. Odpovednosti se

poverený vlastník zprostí, prokáže-li, že škodu nezavinil.
CI. VI

Vznik clenství, evidence clenil spolecenství
I. Cleny spolecenství se stávají fyzické a právnické osoby, které nabyly vlastnictví jednotek v dome, a to

dnem vzniku spolecenství nebo dnem nabytí vlastnictví jednotky.
2. Clenstvl ve spolecenství vzniká a zaniká soucasne s prevodem nebo pfechodem vlastnictvl jednotky.

Spoluvlastníci jednotek jsou spolecnými cleny spolecenstvl.
3. Jména clenu spolecenstvl pri jeho vzniku jsou uvedena v pflloze techto stanov. Seznam clenOje veden a

aktualizován v knize clenu spolecenstv!.
CI..VII

Práva a povinností clena spolecenství
I. Clen spolecenstvl má právo zejména: .

a. úcastnit se veškeré cinnosti spolecenství,
b. podílet se stanoveným zpusobem na rozhodování shromáždeni,
c. volit a být volen do orgánu spolecenství, splnuje-Ii stanovené podmínky,
d. predkládat návrhy na zlepšení cinnosti spolecenstvl,
e. obdržet vyúctování príspevku na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby,

které byly poskytnuty na úcet spolecenstvl,
f. nahliŽetdo všech podkladu týkajíclch se cinnosti spolecenstvl a na svuj náklad žádat o porlzen(

kopie, opisu ci výpisu z techto podkladu.
2. Clen spolecenství je povinen zejména:
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. .

a. dodržovat stanovy a plnit usnesen! orgánu spolecenstvl,
b. !'Iditse p!'iužlván{spolecných cásti domu, pozemku a spolecných zarlzení domu právními

predpisy, rozhodnutlmi orgánu spolecenství a pokyny výrobce ci správce technických zarlzenl,
c. neprodlene upozornovat výbor a pove!'eného vlastnlka na závady vzniklé na spolecných cástech

domu, jakož i najednáníjiných osob a dalšl skutecnosti, které spolecné cásti domu poškozuji, a
dále podle svých schopnosti a možnost! pusobit proti takovému poškozování, vcetne provádeni
cinnosti smerujícl k predcházeni škod,

d. hradit stanovené prlspevky na výdaje spojené se správou domu a stanovené príspevky na opravy,
rekonstrukce a modemizace domu, a to pomerne podle velikosti spoluvlastnického podllu na
spolecných cástech domu, neurcuje-li písemná dohoda všech vlastnfkujednotekjinak,

e. hradit stanovené zálohy na úhradu za služby a nedoplatky vyplývající z vyúctováni,
f. umožnit na predchozl vyzváni vstup dojednotky osobám povereným kontrolou, prováden! oprava

úprav souvisejlclch s opravami ostatních jednotek a domu jako celku,
g. odstranit na svuj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo spolecných cástech

domu zpusobil sám vlastník jednotky nebo ti, kterí s ním jednotku užlvajI nebo nájemci ci
podnájemci a p!'lslušnlcijejich domácnosti,

h. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práv ostatnlch clenu spolecenstvl a podstatne omezoval
nebo neumožnoval výkon jejich práv,

i. umožnit instalaci a údržbu zarízení pro merení vody v jednotce a umožnit odecet namerených
hodnot,

j. oznámit bez zbytecného odkladu výboru nebo poverenému vlastníkovi nabyti vlastnictvl jednotky,
k. oznamovatvýborunebopoverenémuvlastníkovizmenyv poctu príslušníkusvé domácnosti, .

domácnosti nájemce nebo podnájemce, a to do 30 dnu ode dne, kdy ke zmene došlo.
3. Úpravy, jimiž se mení vzhled domu, muže clen spolecenství provádet jen se souhlasem všech clenu

spolecenstvl. Úpravy, jimiž se menl vnitrní usporádání domu a zároven velikost spoluvlastnických podílu
na spolecných cástech domu, muže clen spolecenství provádet jen na základe smlouvy o výstavbe uzavrené
se všemi cleny spolecenstvl.

CI. VIII
Zánik clenství ve spolecenství

I. Clenství ve spolecenstvl zaniká:
a. úmrtím clena spolecenství -fyzické osoby,
b. prevodem nebo prechodem vlastnictví jednotky,
c. zánikem clena spolecenství -právnické osoby,
d. zánikem jednotky, jejímž vlastníkem je clen spolecenství.

2. Spolecné clenstvl spoluvlastníku zaniká i tehdy, pokud v dusledku úmrtí nebo zániku jednotek zustane ze
spoluvlastnlku pouze jediný vlastník jednotky.

CI. IX
Úhrada nákladu spojených se správou domu a úhrada za služby

I. Príspevky a zálohy podle cI. VII bodu 2 plsm. d) a e) platí clenové spolecenství mesícne v cástkách a
termlnech stanovených shromáždením, a to na úcet spolecenstvl, pokud shromáždení nestanoví jinak.

2. O vyúctováni záloh podle cI. VII bodu 2 písmod) rozhoduje shromáždeni jednou rocne.
3. Nevycerpaný zustatek na zálohách na správu domu, rekonstrukce a modemizace se s jednotlivými cleny

spolecenství nevyporádává a prevádí se do následujíclho roku, pokud shromáždeni nerozhodne jinak.
4. Zálohy na úhradu za služby podle cI. VII bodu 2 písmoe) je výbor nebo poverený vlastník povinen jednou

rocne rozúctovat, a to nejpozdeji do 90 dnu po skoncení zúctovaclho obdobl stanoveného zvláštním
právním predpisem. Vzájemné vyporádání preplatku a nedoplatku se provede nejpozdeji do 30 dnu po
vyúctování záloh.

Cl,X
Hospodarení spolec~nství

1. Spolecenstvl spravuje sverené penežní prostredky vlastníkli jednotek, které skládají clenové spolecenství na
náklady spojené se správou spolecriých cástí domu a pozemku a zálohove na úhradu za služby.

2. Spolecenství mliže se souhlasem nadpolovicnl vetšiny všech clenu spolecenstvl zajištovánlm cinnosti
podle bodu I poverit jinou osobu (správce).

3. Spolecenství vede úcetnictvl podle zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictvl, ve znení pozdejších predpisu.
4. Prlpadný zisk z hospodarení spolecenství muže být rozdelen mezi cleny spolecenství po schváleni úcetní

záverky na základe rozhodnutí spolecenstvi. a to podle velikosti spoluvlastnických podílu clenu
spolecenství na spolecných cástech domu a pozemku. V danových záležitostech se postupuje podle
zvláštnich právnich predpisu.
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5. Clenové spolecenství rucí za závazky spolecenství spojené s hospodarením spolecenství v pomeru, který
odpovídá velikosti spoluvlastnických podllu na spolecných cástech domu.

C\. XI
Zánik spolecenství

Spolecenství zaniká v prípade zániku domu a v prípadech uvedených v § 5 odst. 6 a 7 zákona.
CI,XII

Záverecná ustanovení r/t!' p./. 2Q,"
Tytostanovybylyprijatyclenskouschuzispolecenstvívlastníkudne ~ :. .
Úplnéznenínabýváúcinnostidnemzápisuspolecenstvívlastníkudo obchodníhorejsti'íku.
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Potvrzuji, že tento stejnopis a jeho dve prílohy, vydaný v poctu ctyr

vyhotovení Spolecenství vlastníku jednotek Na úspechu 1074, souhlasí

úplne s originálem notárského zápisu ze dne 13.3.2001, NZ 219/01 ajeho

dvema prílohami. - JUDr. Jan Hofmann, notár se sídlem v Praze, kancelár

Praha 2, Karlovo nám. 28, dne 13.3.2001. -------------------------------------"
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