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Zásady pro činnost domovníka  
Výkonným orgánem samosprávy je výbor samosprávy, který se volí z členů samosprávy na 
členské schůzi. Nepodaří-li se výbor samosprávy zvolit ani na opakované členské schůzi nebo 
neplní-li zvolený výbor své povinnosti, je představenstvo družstva oprávněno zřídit v domě 
funkci placeného domovníka a výkonem této funkce pověřit konkrétní osobu.  

Domovníkem se přitom rozumí představenstvem pověřený pracovník – správce domu /čl. 87 
bod 5) stanov družstva/. 

Domovník vykonává práce na základě dohody o činnosti uzavřené s SBD Zelená hora za 
úplatu. Náklady na jeho odměnu včetně příslušných poplatků sociálního a zdravotního 
pojištění jsou hrazeny z provozu příslušného domu (střediska). 

Domovník má tyto povinnosti: 

- zúčastňuje se jednání, porad či školení pořádaných pro předsedy samospráv, 
informace zde získané vhodným způsobem přenáší mezi  členy okruhu své působnosti 
(např. pomocí vývěsek, vchodových  či členských schůzí a pod.). 

- sleduje technický stav spravovaného domu. Upozorňuje družstvo na nutnost provedení 
oprav a údržby. Drobné nedostatky  odstraňuje sám. Ve spolupráci s techniky družstva 
sestavuje  návrh hlavních akcí na úseku oprav a údržby, které projedná na  čl. schůzi. 

- dbá na dodržování domovního řádu, čistotu a pořádek v domě.  Zjištěné nedostatky 
projedná s nájemci. U závažných nebo opakovaných nedostatků předává návrhy k 
projednání na družstvo. 

- stará se o hospodárnost provozu domů. Pečuje o správnost  prvotních účetních a jiných 
dokladů a předává je družstvu k  dalšímu zpracování. 

- ověřuje správnost vyúčtování nákladů vynaložených družstvem na  zajištění plnění 
poskytovaných s užíváním bytu. 

- seznamuje členskou schůzi samosprávy s výsledky hospodaření  domu, s ročním 
vyúčtováním nájemného za užívání družstevních  bytů a úhrad za plnění poskytovaná 
s užíváním bytů celkově za  dům. 

- zajišťuje zveřejnění písemností zasílaných družstvem pro  jednotlivé domy. 

- zajišťuje na základě rozhodnutí představenstva svolání členské  schůze samosprávy. 
Na této podává informaci o své činnosti a  hospodaření domu. 

- při provádění údržby domu dodavatelským způsobem se správce  zúčastňuje převzetí 
prací od zhotovitelské firmy. 

Za tyto práce náleží domovníkovi odměna, jejíž výše je závislá od počtu bytů ve spravovaném 
domě a kvality práce a je individuálně sjednána v dohodě o činnosti. 

 Mimo to domovník může s družstvem uzavřít rovněž dohodu na: 

- provádění drobných oprav v domě včetně úklidu 

- odpočet stavu bytových a fakturačních vodoměrů 



- odpočet stavu měření dodávek tepla do domu 

- doručování pošty. 

 Za tyto další činnosti přísluší domovníkovi další odměna v souladu s oceňováním těchto 
prací. 

Jeden domovník může být přitom ustanoven i pro několik domů. Dohoda o činnosti se přitom 
uzavírá na dobu neurčitou v souladu s platnými pracovně-právními předpisy z nichž vyplývají 
i další práva a povinnosti domovníka. 

Družstvo může uzavřenou dohodu o činnosti vypovědět i z těchto důvodů: 

- dojde-li ke zvolení výboru samosprávy 

- neplní-li domovník řádně své povinnosti. 

Dojde-li ze strany domovníka k obzvlášť hrubému porušení povinností nebo jeho vinou k 
poškození majetku družstva, je možné tuto dohodu vypovědět okamžitě. 

 

Tento materiál byl schválen 28.9.1994 na 47. schůzi představenstva, č. usn. 21/47. 

 

 Ing. Zdeněk Štursa 

 předseda představenstva 

 

Usn. č. 26b/42 z 24.2.1998 dochází ke změnám a  doplňkům výše uvedené směrnice 

Usn. č. 20/6/2007 z 3.4.2007 dochází ke změnám a doplňkům výše uvedené směrnice 

 

 

 

 

 


