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OPRAVA ZNĚNÍ STANOV - BOD 9 ČL. VII. 

 
Stávající znění čl. VII. bod 9: 

Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Funkční období členů výboru jsou tři roky 

Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení jí musí 

oznámit písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výboru odstoupení na své schůzi projednal, 

nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Odstoupí-li člen 

výboru ze své funkce na schůzi výboru nebo na zasedání shromáždění, zanikne mu členství ve 

výboru tímto odstoupením. 

 

 Navrhované znění: 

Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Funkční období členů výboru je pět let. 

Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit 

písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výboru odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však 

uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Odstoupí-li člen výboru ze své 

funkce na schůzi výboru nebo na zasedání shromáždění, zanikne mu členství ve výboru tímto 

odstoupením. 

 

Zdůvodnění: V současné době jsou stanovy v nesouladu, když ve dvou bodech uvádějí rozdílné 

délky funkčního období členů výboru SVJ:  

 

bod 1 čl. VII uvádí: 

Funkční období člena výboru je 5 let, počíná dnem zvolení do funkce nebo dnem, který byl při 

zvolení stanoven jako počátek výkonu funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve 

výboru dále končí v důsledku odstoupení z funkce nebo odvolání z funkce.   

zato bod 9 čl. VII uvádí: 

Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Funkční období členů výboru jsou tři roky 

Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení jí musí 

oznámit písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výboru odstoupení na své schůzi projednal, 

nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Odstoupí-li člen 

výboru ze své funkce na schůzi výboru nebo na zasedání shromáždění, zanikne mu členství ve 

výboru tímto odstoupením. 

 

Tento nesoulad vznikl omylem při zapisování poslední verze stanov do prohlášení vlastníka při 

zakládání SVJ. 

 


