
POZVÁNKA NA SCHŮZI SPOLEČENSTVÍ 
 

Datum konání: 27. března 2014 /čtvrtek/ v 18:00 

Místo konání: chodba u 2. nadzemního podlaží domu Dvorského 6, Brno 

 

Program shromáždění: 
 

1) Zahájení 

2) Schválení programu 

3) Hospodaření za rok 2012 

Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění financování, oprav, 

údržby a změn staveb (modernizací a rekonstrukci  

Zpráva o čerpání prostředků , dluhy 

Hlasování o schválení výsledků hospodaření Společenstv  

4) Hospodaření za rok 2013 

Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění financování, oprav, 

údržby a změn staveb (modernizací a rekonstrukci) 

Závazky po splatnosti 

Revitalizace domu 

Výtah -podružný elektroměr, servisní smlouva, komunikátor kabiny 

Zpráva o čerpání prostředků, dluhy a způsob jejich vymáhání 

Revize 

Pojištění budovy 

5) Příprava podkladů pro vyúčtování služeb roku 2013 
Odpočet vody 

Počty osob 

6) Způsob rozúčtování služeb od roku 2013 

Hlasování o položkách vyúčtování služeb a způsob rozúčtování jednotlivých položek 

7) Plán oprav a údržby na rok 2014 

Běžné opravy a údržba společných částí domu 

Výměna vodoměrů 

8) Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí 
zpráva o stavu finančních prostředků ve fondu dlouhodobých záloh /nesprávně FO/ 

9) Návrh rozpočtu na rok 2014 

tvorba plánu záloh na rekonstrukce,modernizace navýšení příspěvků na opravy, údržbu 

10) Volba nových členů Výboru Společenství 

Hlasování o nových členech výboru Společenství 

11) Volba členů Kontrolní komise 

Hlasování o nových členech kontrolní komise 

12) Nezájem vlastníků o dům, rozhodování + zodpovědnost 

13) Změny v Občanském zákoníku - nutnost změn ve stanovách SVJ 

14) Revize, plán revizí 2014 + požárně bezpečnostní prohlídka, požární hlásič kouře 

15) Právník 

soud na reklamace dveří, peníze, kdo to bude dělat - nastudovat podklady 

16) Bytové družstvo – svolat schůzi (likvidace) 

17) Diskuse 

18) Usnesení a závěr 
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Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek nebo jejich 
zplnomocnění zástupci (plnou moc odevzdejte u presence, podpis nemusí být ověřen).  
Na základě nálezu Nejvyššího soudu sp.zn.29 Cdo 3399/2010 člen společenství může zmocnit 
pouze jiného člena společenství, aby jej na schůzi zastupoval. Zmocnění musí mít písemnou 
formu, a musí být před hlasováním veřejně ohlášeno.  
 
Nájemníci se mohou zúčastnit jako hosté. Pro váhu hlasu každého vlastníka je rozhodující velikost 
jeho spoluvlastnického podílu na společných částech domu stanovená podle aktuálního výpisu  
z listu vlastnictví u Katastrálního úřadu ke dni (bude doplněno před schůzí) 
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Vážení vlastníci, 
prosíme o maximální možnou účast, neboť projednávaná problematika je velmi důležitá. Žádáme 
Vás, pokud se shromáždění osobně nemůžete zúčastnit, předejte prosím zmocnění k vašemu 
zastupování kterémukoliv jinému členu našeho společenství, který toto zastupování příjme, 
prostřednictvím přiloženého formuláře. 

Vážení vlastníci bytových jednotek a spoluvlastníci všech společných částí našeho společného 
domu. Předkládám Vám tento text k Vaši pozornosti a laskavému prostudování. Na naši společné 
schůzi na chodbě domu, není možno se dostatečně  zamyslet a nesobecky zhodnotit všechna pro 
a proti, a rozhodnout. Tohle rozhodnutí je však pro nás společně velmi důležité,  jelikož nám všem 
pomůže vydat se směrem ke zlepšení stavu věcí v našem společném domově. Předkládám vám 
informace které jsou v tuto chvíli známé a k dispozici nám všem. Jestli se něco za pár měsíců 
změní, bude objeven nový poznatek nebo zlepšení, a dokonce se bude cokoliv muset dělat jinak  
a za jiných okolností, nic nám nebrání se znovu sejít a rozhodnout se jinak. Nicméně ohledně 
vyúčtování a účetních operací doporučuji zachovat 12-ti měsíční standardní časové rozlišení. 
Minimálně pro možnost porovnání s předešlým obdobím. Všechny body se musí schválit, není 
možno se k nim nevyjádřit nebo neschválit. Je potřeba dát celý špatný stav hospodaření  
do pořádku. Odkládání řešení je velice krátkozraké. Pro ilustraci uvedu připojení UPC, nebo 
problematiku výtahu. Pokud nemáte zájem, zkušenosti, čas nic řešit, nechte to za vás udělat 
výbor. Předejde se opakovanému projednávání záležitostí, které nestojí za řeč, jenom otravují 
všem život. Stále dokola to stejné. Pokud máte obavy, že vás někdo okrade, nebo na vás vydělá, 
pojďte si to vyzkoušet pracovat pro společenství. Můžete třeba i zdarma v kontrolní komisi. On se 
někdo najde kdo se vám odvděčí tím, že místo poděkování vás ani nepozdraví nebo vás osočí,  
že jste něco nepochopili.  
Snahou výboru bylo uvést v tomto dokumentu všechny podstatné skutečnosti, aby tento dokument 
nebyl rozsáhlým pojednáním ale pomůckou při orientaci v problematice a řešení našich nesnází. 
Pokud budete potřebovat něco vysvětlit, prosím dejte nám vědět dříve, než budeme hlasovat  
o každé záležitosti jednotlivě na naši společné schůzi. 
Budeme vděčni za Vaše návrhy a příspěvky které přispějí k řešení akceptovatelné většinou  
přítomných a které nějakou rozumnou dobu vydrží. Nemá význam navrhovat projednávání 
podružných záležitostí, nebo sledovat jenom svůj vlastní zájem na úkor všech ostatních. Hledání 
kompromisu je tím nejlepším začátkem. 
 
(za výbor SVJ) 
Peter Nemec 
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Program shromáždění: 
 

1) Zahájení  
Statut shromáždění: 

Shromáždění je zákonem koncipováno jako orgán společenství, který existuje jen v daném čase, 
jen v důsledku svého konkrétního svolání osobami ke svolání shromáždění oprávněnými a jen  
po dobu svého trvání, tedy po dobu projednávání otázek, které mají být na shromáždění 
projednány (podle pozvánky i podle rozhodnutí konkrétního shromáždění). Poté tento orgán 
zaniká. 

Jednací řád shromáždění: 

Doporučeno stanovit pro každé shromáždění jednací řád průběhu shromáždění, který by byl 
každým shromážděním přijat, a podle něhož pak shromáždění jednalo. 

- budeme jednat o každém návrhu samostatně 

- hlasování bude veřejné zvednutím ruky 

- před hlasováním kontrola přítomných –jestli je usnášeníschopné 

- spoluvlastníci mají jeden hlas 

- v případě hlasování PROTI, Zdržel se – budeme požadovat zdůvodnění (často dochází k tomu, 
že nevíte o čem se hlasuje a jaký význam to má pro celé společenství, tak jste PROTI schválení 
nebo se zdržíte hlasování. Nikdo Vám nezakazuje se svobodně rozhodnout, ale my ostatní 
chceme vědět PROČ?) 

- podklady zveřejněny v pozvánce, detailnější informace jsou uveřejněné na webu SVJ 

https://sites.google.com/a/klikni.cz/spolecenstvi-pro-duam-dvorskeho-6-brno/ 

Problém v usnášeníschopnosti: 
Problém v usnášeníschopnosti shromáždění nastává tehdy, když po určité době jednání 
shromáždění někteří vlastníci začnou z jednání odcházet (usnášeníschopnost shromáždění musí 
trvat po celou dobu rozhodování shromáždění). Je tedy doporučováno před hlasováním, resp. při 
vlastním provádění sčítání hlasů provést i kontrolu usnášeníschopnosti shromáždění  
a usnášeníschopnost shromáždění deklarovat a mít o ní důkaz současně s důkazem o výsledcích 
konkrétního hlasování. 

https://sites.google.com/a/klikni.cz/spolecenstvi-pro-duam-dvorskeho-6-brno/
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2) Schválení programu 
 

Hlasování o programu schůze dle stávajících bodů: 

Výsledek hlasování: o programu schůze 

 

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

3) Hospodaření za rok 2012 

 

Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění financování, oprav, údržby  

a změn staveb (modernizace a rekonstrukce) domu Dvorského č.p 28/6 

Stav a hospodaření našeho domu dokonale kopíruje stav v naší společnosti. Jedná se zejména  

o nedostatek empatie. Nezájem o dění v domě /7 majitelů/, zásadní odmítání jakéhokoliv návrhu 

/7 majitelů je vždy proti/, 7 majitelů nepoužívá výtah a 7 majitelů nejsou povinni z důvodu 

vlastnictví přispívat na dluhy společenství /družstva/ vygenerované před nabytím majetku v domě. 

Dalších 7 majitelů byt jenom pronajímá a nechtějí nic dalšího řešit.  

Účetnictví vyžaduje skutečně vynikající účetní, která by nám vysvětlila převody mezi družstvem  

a SVJ a taky postrádá jednotnou účetní osnovu odpovídající potřebám našeho domu. Současný 

výbor společenství řeší nedodělky předešlého výboru. Nelze bez dlouhých analýz rozpoznat  

na první pohled z předložených výkazů výši dluhů na nájemném, jejich časové rozlišení, 

pohledávky za jednotlivými majiteli z důvodu neuhrazení částky 160,900,- na revitalizaci. Zmatky 

s platbami záloh a přeplatky jak SIPA tak výplaty v hotovosti pokladnou. 

Hospodaření společenství BD a SVJ vykazuje každý rok ztrátu. Je to dáno nedostatečnou 

kontrolou účetní závěrky, nedostatečnou kontrolou vyúčtování a chybnou tvorbou fondu 

dlouhodobých záloh /nesprávně označovanou jako FO/ a zmatečnou tvorbou záloh na služby  

a údržbu běžného roku.  Tvorba fondu dlouhodobých záloh je vždy použita na úhradu nákladů 

daného běžného roku. Zůstatek je minus, který však není vidět, protože se vyúčtování táhne až 

přes polovinu dalšího účetního období. 

V roce 2012 existuje pouze 28/bytů a 28 vlastníků tj. jednotný podíl na nákladech. Jediná možnost 

jak uzavřít dvojí vedení účetnictví BD a SVJ. Jediná možnost jak rozdělit případnou ztrátu mezi 

všechny vlastníky je stejným dílem. V následujícím roce 2013 vznikají nové byty a je jiný poměr 

příspěvků na náklady (jiné metry2). 

Výsledek  Hospodaření za rok: 

  2010   2011   2012   2013 

Družstvo -22 368,15  -1977,57   -12 088,92   ve zpracování 

-zákl. jmění BD  50.000,- 
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SVJ  neexistuje  -565,-       0,-      ve zpracování  

Řešením do budoucna je dostatečná tvorba krátkodobých záloh na služby a správu, ale taky 

tvorba záloh na dlouhodobé časové období (nesprávně Fond oprav). To předpokládá schválení 

zařazení jednotlivých detailnějších položek do vyúčtování nákladů. Toto dle tvrzení správce 

Bekant, nenese žádné dodatečné náklady na zpracování vyúčtování. Každý majitel uvidí 

přehledně co a kolik zaplatil. Problematika je řešena v následujícím bodě programu jednání. Nutno 

je to schválit ¾ přítomnými na schůzi společenství. 

Zpráva o čerpání prostředků z fondu dlouhodobých záloh v roce 2012 

jedná se pouze o  účetní přehled   

tvorba dlouhodobých záloh   převod do roku 2013 

977.195,- účetně    540.375,45   účetně 

tvorba záloh běžného roku   převod nevyčerpané částky do roku 2013 

 247.707,- účetně    55.118,-  účetně 

 

 

 Závazky SVJ  (neuhrazené faktury na revitalizaci pro FINO) k 31/12/2012 

Fino  1/  458.959,65 

  2/         1.395.164,21 

  3/           438.728,48 

 

Závazky SVJ  po splatnosti:   žádné 

Stav fondu dlouhodobých záloh ke dni 31/12/2012 účetně 102.472,- 

V příloze účetní uzávěrky - pohyby na účtech  pod čísly účtů  311 001 až 311 900,  se zobrazuje 

účetní zůstatek (+) nedoplatek, (-) přeplatek. Nedoplatek je způsoben inkasem, které přišlo  

na účet až následující rok 2013. 

Dluhy na zálohách na náklady k 31/12/2012    /obsahuje i dluhy roku 2011/ 

p. Kotková 4.142,- 

p. Dofková 42.630,- 

p. Beneš 10.646,- 

p Glöcková         8.961,-  nutno odsouhlasit odstranění zápisu /účetní dluh vymazání/ záznam 

neměl být převeden do evidence BEKANT od ALFACOMu 
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Závazek na revitalizaci domu - jednorázový vklad  160.900,- Kč 

Na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků o revitalizaci bytového domu 

Dvorského 6, Brno a s tím spojené možnosti čerpání dotace z fondu bydlení města Brna, bylo 

požadováno po každém vlastníkovi bytu uhradit částku 160,900,- Kč  nejpozději  do data  

10. ledna 2013, jako příspěvek vlastníka na provedení revitalizace. Všechny finanční prostředky 

včetně dotace města Brna, byly použity na tuto revitalizaci. 

Částka příspěvku jednotlivých vlastníků 160.900,- byla vypočtena všem stejně. Tato částka byla 

vypočtena jako maximální možné plnění při žádosti ostatních vlastníků o úvěr, s ohledem  

na hodnotu celé nemovitosti.  

V příloze účetní uzávěrky - pohyby na účtech,  pod čísly účtů  378 001 až 378 028,  se zobrazuje 

stav pohledávky pro jednotlivé vlastníky. Někteří uhradili v hotovosti a někteří prostřednictvím 

úvěru. 

Hlasování:  o schválení výsledků hospodaření Společenství : 
 
Společenství vlastníků je nevýdělečná organizace, specifická svým účelem / zajištění správy a 
provozu společných částí domu/. Všechny náklady jdou k tíži majitelů nemovitosti, kteří jsou 
povinni na provoz přispívat dle velikosti spoluvlastnického podílu. Nelze v této společnosti 
generovat ztrátu !!! 
Z pohledu účetnictví se na provoz a správu tvoří fond krátkodobých záloh /krátkodobé je 
maximálně do 1 roku/ sloužící na úhrady za vodu, společnou elektřinu, revize, správu domu a bytů 
v daném kalendářním roce. Dalším fondem který se tvoří je fond dlouhodobých záloh  rezervy / 
dlouhodobé znamená delší časové období - více než jeden rok/ kterému se laicky říká Fond 
Oprav. Jsou to rezervy na obnovu opotřebených částí domu /vymalovat je potřeba jednou za 8-10 
let, výměna vodoměrů ze zákona každé 4 roky/ a investičního charakteru /odstranění vlhkosti 
sklepa/.  
 
Úkolem a účelem schvalování hospodaření je v případě tvorby zisku/ rozdílu mezi všemi skutečně 
zaplacenými náklady a vybranými zálohami/ rozhodnout, jestli tento kladný zůstatek převést do 
takzvaného fondu oprav a následně použít na projekty v dlouhodobém horizontu, nebo zisk 
rozdělit mezi jednotlivé vlastníky a následně ho zdanit, protože se jedná o zisk společnosti. 
 
 
Hospodářský zisk / ztráta   za období 2012                       0,00 Kč 

 

Hlasování o výsledků hospodaření a účetních výkazech za rok 2012 

Výsledek hlasování:  o výsledků hospodaření Společenství za rok 2012  

( teoreticky o rozdělení zisku / vždy je doporučen převod do dlouhodobého fondu oprav, kde se 

tento kladný zůstatek nedaní)    

Výbor SVJ doporučuje schválit.  

 

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 
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Nevyčerpané zálohy roku 2012   -  převedeno do fondu dlouhodobých záloh  55 118,00 Kč. 

Nezahrnutím nákladů do vyúčtování služeb za rok 2012, které nad rámec smlouvy, za společnost 

ALfacom provedla firma Bekant vznikla pohledáka:  

vyúčtování leden – září 2012     11088,-     

účetnictví leden – září 2012     4080,- 

daňové přiznání za BD 2012  1500,- 

Celkem     16.668,-   

Výsledek hlasování:  Varianta A:  

rozúčtovaní této částky mezi vlastníky bytů dle vyúčtování roku 2012 cca 593,- Kč/byt 

      Varianta B:  

tato částky bude uhrazena z nevyčerpaných záloh roku 2012  /v předpisu záloh bylo počítáno 

s částkami na vyúčtování služeb/ 

 

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

Přehled zůstatku pokladny a na běžném účtu SVJ a BD k datu 31/12/2012  

  

    SVJ               BD 

31/12/2011 zůstatek na  B/ú  31/12/11 8 748,00 653 153,68 

    

 

Příjmy   -    platby záloh 4 401 026,00 

1 195 

020,68 

 

Výdaje  - uhrada faktur 3 877 286,80 

1 542 

629,00 

31/12/2012 Zůstatek na účtě 532 487,20 305 545,36 

 

Hotovost pokladna 10 948,00 0 

31/12/2012 CELKEM 543 435,20 305 545,36 
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 4) HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 – PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY, ROK NENÍ JEŠTĚ UZAVŘEN 

Zpráva výboru o činnosti výboru Společenství v oblasti zajištění financování, oprav, údržby  

a změn staveb (modernizace a rekonstrukce) domu Dvorského č.p 28/6. 

Proběhla kontrola uhrazených a neuhrazených faktur. Snahou výboru je zařadit a vyúčtovat 

všechny náklady v daném účetním období. 

 

Závazky SVJ  po splatnosti:  žádné 

Závazky jednotlivých vlastníků k SVJ:  průběžné 

Dluhy na zálohách na náklady k 31/12/2013   

p. Dofková  uhradila dluh  46.865,-   20/09/2013 

p Glöcklová     8.961,-  nutno odsouhlasit odstranění zápisu /účetní dluh- vymazání/ záznam 

neměl být převeden do evidence BEKANT od ALFACOMu. 

Dluh na revitalizaci domu -  jednorázový vklad  160.900,- Kč 

p. Kotková 7.500,-  stav k 31/12/2013   

Vzkaz od p. Kotkové všem ostatním vlastníkům: 

5.000,- si nechávám v zástavě pro případ, že budu muset řešit internet vlastními silami, 2.500,- 

potřebuji doúčtovat. Přepočítala jsem si splátky do fondu oprav. Nevím, kdo to počítal, a jakým 

způsobem, ale zjednodušeně: FO Eva Kotková 2012 - 2910 Kč 

            FO Eva Kotková 2013 -  270 Kč 

Tudíž mi vychází měsíční ponížení o 2.640,-Kč x 60 měsíců je 158.400,-. Po mě chcete celkem 

160.900,-, rozdíl činí 2500,-Kč. Můžete mi to vysvětlit? 

Odpověď bude odeslána v tomto znění:  

Paní Kotková, 
 
odpovídám na Váš požadavek o zaslání potvrzení přijetí plateb na revitalizaci bytového domu. 
 
Na základě rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků o revitalizaci bytového domu Dvorského 6, Brno a s tím 
spojené možnosti čerpání dotace z fondu bydlení města Brna, bylo požadováno po každém vlastníkovi bytu uhradit 
částku 160,900,- Kč  nejpozději  do data 10. ledna 2013, jako příspěvek vlastníka na provedení revitalizace. Všechny 
finanční prostředky včetně dotace města Brna, byly použity na zateplení budovy a výměnu oken a dveří. 
 
Vaše platby byly připsány na účet společenství vlastníků následovně: 
 

10.06.13 Kotková Eva 1127334053/0800 40 000,00 
splátka 
revitalizace 

03.07.13 Kotková Eva 1127334053/0800 40 000,00 
splátka 
revitalizace 

11.12.13 Kotková Eva 1127334053/0800 73 400,00 
splátka 
revitalizace 

 
K datu      20. prosince 2013       bylo     uhrazeno     celkem  153.400,- z požadované částky   160.900,- Kč 
 
Váš dluh vůči společenství vlastníků na účel revitalizace domu k dnešnímu dni činí 7.500,- Kč 
 
Potvrzení je vydáno na žádost jmenované. Požadovaná částka nebyla splacena v plné výši. 
 



25. 1. 2014 

10  

Požadujeme neprodlenou úhradu této částky. Vaše vysvětlení nepřijímáme. Potvrzení o platbě Vám vydá Vaše 
banka. Budete příště požadovat i nějaké zvláštní potvrzení na zaplacené každé Vaši zálohy na služby?  Důrazně vás 
upozorňujeme, že jste také v prodlení s platbami záloh na služby spojené s bydlením. Neevidujeme žádné platby 
záloh za měsíc leden, únor, duben, červen, červenec, srpen, září, listopad, prosinec. Evidenční list a potvrzení o dluhu 
na nájemném Vám na vyžádání vydá správce nemovitosti firma Bekant. 
 
K problematice UPC. Všichni kdo projevili včas zájem o zavedení kabelu do bytu byli uspokojeni. Bohužel na Váš 
opožděny požadavek nebylo dosud možno reagovat, protože smlouva s poskytovatelem internetu (teď je to UPC) byla 
sepsána s představiteli Bytového družstva. Jako členovi  Bytového družstva, Vám doporučuji obrátit se na svého 
předsedu pana Velína. Až bude bytové družstvo zlikvidováno, přejde věcné břemeno na rozvody UPC v domě na 
SVJ. Jinak vás můžeme ujistit, že se o danou problematiku zajímáme a máme zájem ji vyřešit. 
 
Částka příspěvku jednotlivých vlastníků 160.900,- byla vypočtena všem stejně. Všechny prostředky se použily na 
revitalizaci domu. Tato částka byla vypočtena jako maximální možné plnění při žádosti ostatních vlastníků o úvěr, s 
ohledem na hodnotu celé nemovitosti.  
 
Dovoluji si Vás upozornit na změnu Občanského zákoníku s platností od 1. ledna 2014. 

 
§ 1180 
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na 
společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, 
stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka 
jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. 
(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na 
podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. 
§ 1181 
(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby) a má právo, aby mu 
osoba odpovědná za správu domu zálohy včas vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení 
zúčtovacího období. 
(2) Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k témuž dni do tří měsíců po uplynutí 
lhůty uvedené v odstavci 1. 
§ 1182 
Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, 
nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. 
§ 1183 
(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o 
nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání 
vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To 
platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. 
(2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství 
vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen 
některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám. 
§ 1184 
Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky 
toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně 
omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.  

 
za výbor SVJ 
Nemec 
 

Podrobný přehled bude po vyúčtování služeb a uzavření roku 2013. 

 

Požadavek, aby správce Bekant, bez souhlasu výboru družstva neposílal vyúčtování - nutná 

kontrola položek. Položky k vyúčtování služeb musí obsahovat všechny náklady daného 

období (ty které ještě nebyly uhrazeny a vytvořila se pro ně odhadovaná položka v účetnictví) 

jinak nelze zajistit správnou tvorbu záloh na služby pro příští období.  
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Hlasování, aby správce Bekant  bez odsouhlasení  výboru neposílal vyúčtování - nutná 

kontrola položek 

Výbor SVJ doporučuje schválit. 

 

Výsledek hlasování: bez odsouhlasení  výboru BEKANT neposílat vyúčtování 
 

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

Hlasování: o vymazání účetního dluhu p Glöcklové z evidence u správce Bekant 

p Glöcklová     8.961,- Kč záznam neměl být převeden do evidence BEKANT od ALFACOMu. 

Dle zápisu ze schůze ze dne7/12/2010, se paní Glöcklová odstěhovala 30/11/2010 . 

Výsledek hlasování: o vymazání účetního dluhu p Glöcklová     8.961,- Kč   

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

Revitalizace domu 

Požadavek o zaslání všech faktur  uhrazených pro FINO byl dokončen, faktury zkompletovány  

a překontrolovány. Problematika ohledně poslední faktury po datu splatnosti byla vyřešena 

úhradou. Nebyl žádný právní důvod nebo oprávnění k zadržování platby za provedenou práci. 

Případné penále za platbu po splatnosti  260 dnů by šla za všemi spolumajiteli a neměla by 

pozitivní  význam v případném soudním sporu ohledně reklamace dveří. Také bylo zapotřebí 

udělat vstřícný krok k provedení dalších objednaných prací a dokončení revitalizace a ukončení 

spolupráce s firmou FINO. Byly vyměněné poškozené 2 Gajgry, zaplacen pouze jeden. 

Stav  revitalizace aktuálně:  

Výbor SVJ rozhodl o objednání odvodnění na základě akutního stavu, kdy nahromaděná voda 

zatéká do zdiva a podlahy pavlačí, kde po zamrznutí udělá větší škodu (40 tis za opravu utržených 

rohů) než je požadovaná částka za odvodnění. Ve výkazu výměr není tato položka účtována. 

V případě úrazu na ledě, na namrzlé pavlači nese povinnost plnění náhrady škody SVJ. Tuto 

závadu bylo nutné neodkladně odstranit. Cena kterou zaplatil každý majitel za odvodňovače se 

rovná 297,- Kč. Je to rozhodně menší částka než případné náklady na opravu roztrhaného zdiva 

mrazem. 

Reklamace dveří: 

 

Dne 15. září 2013 byl odeslán reklamační dopis. Je k dispozici na našem webu / aktuality. 

Komunikace ohledně této záležitosti: 
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Reakcí bylo zaslání návrhu na dodatečné zateplení. Na náš požadavek ohledně provedení 

dodatečného zateplení a stanoviska k reklamaci nedošla i přes další urgenci dodnes žádná 

odpověď.  

Od: Vladimír Novotný <novotny@finobrno.cz> 

Datum: 8. listopadu 2013 14:34 

Předmět: FW: FW: SVJ Dvorského 6 

Komu: Veronika Vavrusova <veronikavavrus@gmail.com> 

Kopie: tomas.tichy@jtsystem.cz 

 

 

Dobrý den,  

přeposílám řešení dodatečného zateplení dveří od firmy J T systém. 

Jde o dodatečnou montáž tepelné vložky, z vnitřní strany dveří (z venkovní s ohledem na památkáře nejde),  

kdy p. Tichý údajně toto řešení konsultoval s výrobcem dveří a se zkušebnou. 

Dokola tvrdí, že v roce 2011, kdy vše se objednalo, žádné zateplené a protipožární dveře nebyly a ani se v žádných 

dokladech tyto paralelní údaje neuváděli. Navíc je největší problém vlhkost v bytech, která je zapříčiněna malou 

prostorou, dokonalým utěsněním a malým větráním bytů. Tento problém je u více staveb, kde se dokola jen zatepluje, 

utěsňuje a mění okna a nenízajištěno přirozené větrání, které dříve bylo zajištěno menší těsností oken. 

Několikrát p. Tichý v bytech na Dvorského měřil vlhkost a byla i 70% relativní vlhkosti. To je strašně moc a v zimním 

období tato vlhkost kondenzuje a tím i zpětně namrzá na nejchladnějších místech bytu, což jsou dveře a zejména 

zámky. Je nutné dodržet max. vlhkost do 55% relativní vlhkosti. Toto svoje tvrzení je kdykoliv ochoten dokázat 

měřením. Pro tento problém jsou na tom lépe byty, kde bydlí méně lidí, moc nevaří, neperou a jinak neprodukují páru, 

což i mohu potvrdit, že v bytech u lidí, kteří jsou většinou mladší, jsou více mimo domov a neprodukují tolik vodních 

par (vařením, praním, atd.) problém s námrazou u Vás nebyl. Je to normální fyzika s kterou bojujeme. 

Já argumentoval všeobecnou nespokojeností a aby něco vymysleli, jak lidem, kteří budou mít zájem toto dodatečně 

zateplit a že i naše firma se bude na úpravě finančně podílet. (to jsem i slíbil i Vám). Mám pocit, že přišli s dobrou 

nabídkou, kde chtějí pro lidi, kteří mají ten problém největší a kteří to požadují, osadit tuto dodatečnou izolaci  

na dveře. Je nutné, ale dodržet max vlhkost, aby i pod touto vložkou pára nekondenzovala. 

Nabídka pana Tichého je taková, že majitelé bytů se budou podílet částkou 500,- Kč, naše firma FINO ponese 

náklady 1500,-Kč a ostatní ponese ve větším měřítku výrobce. 

Proto je nutné vytipovat cca 10 zájemců, kde by s těmito, námi nezaviněnými, podmínkami souhlasili a ihned před 

zimou se u nich tyto dodatečné úpravy provedou. Práce by provedla odborná firma firma p. Tichého. Tyto by se 

sledovali jaký bude efekt a zda toto opatření je efektivní. 

Prosím berte toto jako naše stanovisko k Vaší stížnosti a v co nejkratší době nám písemně zašlete svoje stanovisko, 

aby se daly tyto úpravy připravit a realizovat. 

Všichni chceme všem Vašim stížnostem vyhovět a všechny obyvatele domu Dvorského přesvědčit, že nám nejsou 

jejich problémy lhostejné. 

Pro případné odborné dotazy a termínové možnosti přikládám spojení na p. Tichého,  

tel 737581986, kterému tuto zprávu přeposílám. 

 

S pozdravem 

 

v Brně dne 8.11.2013 

 

Ing.Vladimír Novotný 

FINO-trade s.r.o. 

Jednatel 

e-mail : novotny@finobrno.cz 

www.finobrno.cz 

tel: 547 212 090 

tel: 603 416 774 

 

mailto:novotny@finobrno.cz
mailto:veronikavavrus@gmail.com
mailto:tomas.tichy@jtsystem.cz
mailto:novotny@finobrno.cz
http://www.finobrno.cz/
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-----Original Message----- 

From: Tomáš Tichý [mailto:tomas.tichy@jtsystem.cz] 

Sent: Friday, November 08, 2013 10:42 AM 

To: novotny@finobrno.cz 

Subject: Re: FW: SVJ Dvorského 6 

Dobrý den, vážený pane inženýre, 

posílám návrh dodatečného zateplení kazety dveří na ul. Dvorské 6 Brno. 

Prosím o odsouhlasení, že to takto může vypadat. Z venkovní strany byl požadavek od památkářů, že musí být 

KAZETOVÉ provedení, proto je navržené řešení z vnitřní strany! 

Stejně si myslím, že hlavní problém, je v tom, že dveře jsou spojeny ihned s obývacími prostory a není tam zádveří  

a v bytech je vyšší vlhkost, která samozřejmě kondenzuje. Za toto nestandardní (nešťastné) bytové řešení 

spojené z exteriérem nemůže FINO a ani žádný jiný dodavatel či výrobce. 

Majitélé bytů musí zamezit vznikání rosného budu!! Tj. max. 55% relativní vlhkost vzduchu. 

I když dodáme např. dveře o tl. 100 mm, vždy jim v případě Dvorská 6 Brno bude promrzat zámek s cyl. vloužkou  

a jestli dveře "poplavou", tak jim vždy zamrzne vložka... 

Tak to vyrobených dveří máme desítky nikdy a nikde s tím nebyl problém. 

Zjistěte prosím, jestli se jedná o všechny dveře, které mají problém s kondenzací nebo jen u některých bytů. 

děkuji 

Tomáš Tichý 

J&T SYSTEM s.r.o. 

Tel: 737 581 986 

Web: www.jtsystem.cz 

Dobrý den pánové, 

řeší se teď, jak jistě víte dveře ve spodních patrech Dvorského 6. Stejný problém je samozřejmě i v nástavbě. Tam 
sice dveře dodával Šenk a ne JT systém. Tyto úpravy, jestli to dobře chápu, platí jen pro spodní patra kde dodával 
dveře JT systém. 

 Proto se ptám, nebylo by možné to stejné zkusit i u nás v posledním patru? Problém je úplně stejný. V bytě přes den 
prakticky nejsme, vaříme jen někdy a snažíme se větrat co to jde, ale je už zima, tak není možné mít otevřené okno 
celý večer.  

 I přesto všechno je v těchto chladnějších měsících na dveřích potopa a pak na zemi v chodbě jsou docela velké 
louže. Už jsem si říkal, že bych to ani neřešil a bral to jako věc se kterou se nedá nic dělat (památkáři, hasiči atd.), ale 
potom co jsme vyhodili z botníku půlku plesnivých bot, tak je potřeba s tím opravdu něco dělat. Voda ze dveří nám 
nepozorovaně zatekla pod botník u dveří (i když to pořád utíráme) a méně používané boty uložené mimo běžně 
používané všechny zplesnivěli a museli jsme je vyhodit. 

 Neptal jsem se každého na patře, ale vím, že stejný problém má soused v prvním bytě od výtahu. 

 Moc bych tedy uvítal, kdyby bylo možné se dohodnou na nějakém řešení i v posledním patře. 

 Díky za Váš názor a odpověď. 

 S pozdravem 

 Tomáš Novotný 

 

16.12.13 
RE: Dodatečné zateplení dveří - Dvorského 6 - nemáme od vás žádnou odpověď na náš e-mail z 1/12/2013 

Dobrý den 

Váš požadavek jsem přeposlal prostřednictvím p. Tichého výrobci, po kterém požadujeme tyto odborné vyjádření. Vše 

je v běhu, jen ještě jsem tuto odpověď nedostal. Dnes jsme s p. Tichým dojednali, že pozve výrobce dveří do Brna a 

vše nám jasně odpoví, doloží a potvrdí svoji nabídku dveře zateplit, tak jak jsme již dříve nabídli. Jen dokola Vám píši 

a nerozumím dotazu, zda bude platit a poběží dále Vaše reklamace dveří. Tuto již dříve dodavatel odmítl, že dveře 

mailto:tomas.tichy@jtsystem.cz
mailto:novotny@finobrno.cz
http://www.jtsystem.cz/
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jsou vyhotoveny dle požadavku a odsouhlasené nabídky na protipožární úpravu. Navíc, pokud dveře takto dodatečně, 

navíc a vstřícně zateplí, tak nevím o jaké reklamaci píšete. 

Sám mám zájem a pokud vím i pan Tichý, Vašemu požadavku vyhovět a dveře zateplit i když v některých bytech, kde 

není taková vlhkost, nejsou žádné problémy. 

S pozdravem 

Ing. Novotný Vladimír 

FINO-trade s.r.o. 

Dotazoval jsem se na jiné možnosti řešení:  

sklo cca 37 kg 4.000,-  

dodatečná výplň  - ne samostatně, pouze celé dveře ale ne protipožární 

pouze nové dveře protipožární cca 47.000,- kus  

Výtah  

Hlasování: o instalaci podružného elektroměru pro výtah 

 

Výtah umístněný v našem domě je v samostatné prosklené přístavbě. V provozní dokumentaci je 

požadavek na provozní teplotu tohoto výtahu. Ta je zabezpečena v létě dodatečným větráním a 

v zimě topením. Záměrem instalace dodatečného podružného elektroměru (cena cca 2,500 

včetně práce) pro výtah, je lépe zohlednit náklady na užívání pro ty kteří bydlí v přízemí a výtahem 

nejezdí. Tím by se přenesla část nákladů na byty ve vyšších patrech, což si myslím je vstřícný 

krok pro ty kdo ho nepoužívají. Povinné revize a opravy jsou hrazeny všemi majiteli jak je uvedeno 

v prohlášení vlastníka. Výtah zhodnotil celou nemovitost jako takovou i majitelům přízemí. 

Samostatné vyúčtování elektřiny na provoz výtahu by bylo jako samostatná položka ve vyúčtování 

služeb pro byty od 2 nadzemního podlaží dle počtu osob.  

Výbor SVJ doporučuje schválit. 

Výsledek hlasování: o instalaci podružného elektroměru pro výtah 

 NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

Výtah servisní smlouva  

Ze zákona bylo potřeba dnem převzetí výtahu do provozu 01/01/2013 zabezpečit servisní smlouvu 

na pravidelné zákonem předepsané kontroly. To se povedlo až v říjnu 2013. 

Konečná cena je 10 512,0 Kč  za rok s DPH. 

Všichni vlastníci jsou zodpovědní za údržbu majetku a za bezpečnost – zejména tu z nich nikdo 

nesejme. 
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Hlasování o výběru firmy na servis výtahu nebylo platné z důvodu nízké účasti. Odpovědělo pouze 

32% vlastníků. Firma, kterou jste si vybrali jako NEJLEVNĚJŠÍ, se nakonec umístila na 2 místě co 

do ceny. Nejvyšší cenu měl a nejhorší podmínky smlouvy nabízel Schindler. Výběrové řízení na 

 podmínky smlouvy a CENU vyhrála firma Liftmont. 

Výběrového řízení na servis výtahu: 

Na shromáždění všech vlastníků dne 14/4/13 bylo shromáždění informováno o nutnosti podepsat 

smlouvu na servis výtahu. Bylo osloveno 6 firem, 2 se ozvaly a pouze jedna dala nabídku. 

Závěr schůze je, že SVJ to řešit nebude, dokud nebude vyjasněn majetkový vztah SVJ k výtahu. 

Na shromáždění všech vlastníků dne 9/6/13 bylo shromáždění informováno o nutnosti podepsat 

smlouvu na servis výtahu. Jediná firma která se do výběrového řízení přihlásila byl Schindler za 

17.000,- rok cena s DPH. Podmínky smlouvy: uzavřít na 5 let + úhrada  50% ceny při výpovědi 

před uplynutím 5 let.   Po informování správce firmy Bekant o záměru podepsat tuto smlouva nám 

správce tuto firmu nedoporučil s odkazem na vysokou cenu. Oslovili jsme přes Bekant další firmy. 

Přišla nabídka od Liftmont a ThyssenKrupp.  

Liftmont  Provozní prohlídky každé 2 týdny + Odborné prohlídky každé 3 měsíce  11500,- rok 

s DPH 

ThyssenKrupp  dotaz jednoho vlastníka: 

„- rozsah činnosti je celkem široký a cena nejmenší. Nikde jsem ale nenašel na jak dlouho se 

smlouva uzavírá, resp. jak a za jakých podmínek ji lze vypovědět 

Zhotovitel provede 1x bezplatné zaškolení pracovníka objednatele na Provozní prohlídky (Dozorce 

výtahu)  cena cca 1500 jedno zaškolení  bez DPH 

obecně mi ta jejich nabídka přijde trochu šitá "horkou jehlou" bez detailních popisů, vysvětlení, 

atd.“ 

Požadoval jsem doplňující informace od pana Melichara. Bohužel se už nikdy neozval. Po 14 

dnech jsem kontaktoval ThyssenKrupp vedení v Praze, že nemám žádnou odpověď.  Pan Jakub 

Pavlík předal můj dotaz na paní Šomrovou.  Zase jsme čekali na odpověď 3 týdny. Mezitím jsme 

požádali firmu Liftmont o přizpůsobení nabídky k ceně podlé které jste si v hlasování / nehlasování 

- 63% vlastníků tento požadavek ignorovalo/ vybraly kolem  7,500,- bez DPH.  Nabídka 

ThyssenKrupp byla sice nejlevnější, ale nedodali žádné podmínky ani detaily jejich ceny. 

Podmínkou bylo taky, že se najde jeden dobrovolník mezi vlastníky, který bude zaškolen za cca 

1500,- za jedno zaškolení  bez DPH jako dozorce výtahu a bude za tento výtah i zodpovědný.  

Vlastníci Bursíková, Lugrová a Bischof se rozhodli pro tuto nejlevnější variantu s tím, že tento 

požadovaný dozor bude vykonávat některý z ostatních vlastníků. Bohužel není žádný dobrovolník, 

který by převzal tuto odpovědnost. 

Takže jsem opět požádal firmu  ThyssenKrupp o zařazení těchto kontrol do ceny servisu. 

Prosím o doplnění: 
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1/ koncová cena je s DPH nebo bez DPH /prosím o cenu s DPH/ 

2/ jaké jsou smluvní podmínky podpisu servisní smlouvy,  

doba trvání smlouvy, výpovědní lhůty smlouvy, pokuty, splatnost, fakturace 

3/ úklid strojovny, úklid prohlubně je součásti nabídky? 

4/ dopravné a cestovné v rámci služby  a je součásti nabídky? 

 Dlouhou dobu se mi nikdo zase neozval. 

Mezičasem přišel návrh na smlouvu od firmy Liftmont  za stejné služby 

Provozní prohlídky každé 2 týdny + Odborné prohlídky každé 3 měsíce  10.500,- rok s DPH 

Smlouva na dobu neurčitou, výpovědní lhůta 3 měsíce. 

Následně nabídka od ThyssenKrupp 

Provozní prohlídky každé 2 týdny + Odborné prohlídky každé 3 měsíce  12.550,- rok s DPH 

Smlouva na dobu určitou 2 roky, výpovědní lhůta 3 měsíce před uplynutím sjednané lhůty. 

Detaily jsou na našem webu. 

https://sites.google.com/a/klikni.cz/spolecenstvi-pro-duam-dvorskeho-6-brno 

Pokud skutečně požadujete rozhodovat o každé záležitosti, věnujte čas a úsilí prostudovat 

všechny potřebné dokumenty a staňte se členem výboru.   

Detaily komunikace s firmou Liftmont. 

Dobrý den, záruka je od 1.1.2013 na 36 měsíců. Výtah od ledna nikdo neservisuje/nereviduje. Je 

potřeba udělat zpětně revize? Jde to vůbec? 

Dobrý den pane Fukso, 

Cenu servisu jsem trochu upravil, abychom vyhověli, ale jak vždy uvádím, výsledná cena servisu je vždy dána 

rozsahem služeb v rámci této ceny, nikdy nelze hodnotit nabídku servisu pouze podle výsledné ceny. 

K Vašim dotazům: 

Záruka - Zpravidla každý dodavatel garantuje záruku jen v případě, že bude kontrolovat zařízení a mít ve své péči, 

jinak záruku zkrátí na minimum, např. 6 měsíců – podmínky splnění záruky jsou dány ve smlouvě na realizaci a 

záručním listě. 

Revize: Jestliže byl výtah uveden do provozu 1.1.2013, měli být provedeny již celkem 2 odborné prohlídky a xx 

provozních 

prohlídek, výtahářská legislativa toto prodlení neakceptuje, lze nahradit pouze provedením odborné zkoušky výtahu 

se zatížením. 

Zpětné revize oficiálně provést nelze. 

V případě naší dohody a zahájení servisních služeb je nutné brát v ohled skutečnost, že tato poskytnutá garance je 

dána původním dodavatelem a nemůže být proto námi akceptována. Ohledně chybějících revizi se v případě 

spolupráce určitě nějak rozumně domluvíme na řešení (bez dalších vícenákladů). 

S pozdravem 

Pavel Kratochvíl 

vedoucí servisu a prodejce modernizací 

pro oblast Brno 

Mobil    +420 734 809 064 

https://sites.google.com/a/klikni.cz/spolecenstvi-pro-duam-dvorskeho-6-brno
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Tel.        +420 530 507 418 

Telefax +420 530 507 419 

pavel.kratochvil@liftmont.cz 

 

Výtah komunikátor v kabině výtahu 

Hlasování: o GSM komunikátoru výtahu 

 
-----Original Message----- 

From: Pavel Kratochvil [mailto:pavel.kratochvil@liftmont.cz] 

Sent: Wednesday, October 30, 2013 9:29 AM 

To: 'Gabriel Fuksa, BEKANT' 

Subject: RE: Dvorskeho 6 

 

Dobrý den, 

 

dle výtahářské legislativy je nutné zajistit v případě nouze oboustrannou  

komunikaci mezi kabinou a stálou vyprošťovací službou.  

Každý výtah instalovaný po účinnosti normy ČSN EN 81-1 v roce 1999 musí být 

osazen telefonním komunikátorem, což ve vašem případě je, ale navázání  

spojení je prováděno buďto pomocí telefonní linky zapojené do VTS nebo  

pomocí GSM operátora přes GSM bránu. Montáž tel. linky neprovádíme, ale mohu 

Vám nabídnout provozně úspornější alternativu na montáž GSM brány dle  

přiložené cenové nabídky a v případě zájmu dodání také paušální SIM karty za  

60,- měsíčně včetně nákladů. 

Přeji hezký den! 

S pozdravem 

Pavel Kratochvíl 

vedoucí servisu a prodejce modernizací  

pro oblast Brno 

Mobil   +420 734 809 064 

Tel.    +420 530 507 418 

Telefax +420 530 507 419 

pavel.kratochvil@liftmont.cz 

Věc  Nabídka na montáž GSM do výtahu – Schindler S3300, Dvorského 6, Brno. 

________________________________________________________________________  

Vážený zákazníku, 

na základě zjištěné závady při poslední odborné prohlídce výtahu a Vaší poptávky Vám předk ládáme 

nabídku na dodatečnou montáž GSM brány do výtahového zařízení dle níže uvedených  

zadávacích podmínek. Závada „chybějící telefonní linka“ lze vyřešit montáží GSM brány.  

1 Základní technické parametry výtahu  

 Adresa výtahu : Dvorského 6, Brno 

 Číslo výtahu : 2004813/1 

 Typ : Schindler S3300 

 Nosnost : 535 

 Počet stanic / nástupišť : 5 / 5 

 Jmenovitá rychlost : 1,0 

2 Rozsah opravy 

 Montáž GSM brány pro nouzové volání z kabiny výtahu  

 Zapojení GSM na nouzový zdroj výtahu 

 Odzkoušení zařízení po provedené opravě a nastavení parametrů  

mailto:pavel.kratochvil@liftmont.cz
mailto:pavel.kratochvil@liftmont.cz
tel:%2B420%C2%A0734%C2%A0809%C2%A0064
tel:%2B420%C2%A0530%C2%A0507%C2%A0418
tel:%2B420%C2%A0530%C2%A0507%C2%A0419
mailto:pavel.kratochvil@liftmont.cz
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 Předání montáže Objednateli 

 (SIM karta není součástí dodávky – v případě zájmu je řešena dodatkem k servisní smlouvě.  

Cena SIM činí 720,- bez DPH za rok vč. nákladů za volání.) 

3 Položkový rozpočet 

                        Popis                                 Cena bez DPH     Sazba DPH [%]         DPH             Cena s DPH 

Materiál: GSM brána pro nouzovou komunikaci 8 250,0 Kč              21                 1 732,5 Kč         9 982,5 Kč 

Práce, doprava, odzkoušení                             1 260,0 Kč             21                 264,6 Kč         1 524,6 Kč 

                                                    Celkem     9 510,0 Kč             21                 1 997,1 Kč         11 507,1 Kč 

4 Dodací podmínky 

Na základě obdržené objednávky: 

Zahájení opravy: do 4 týdnů 

Předání opravy objednateli: tentýž den (odstávka výtahu max. 4 hodiny)  

Fakturace: se splatností 14 dní po předání opravy a 100% provedení prací  

5 Záruka 

Záruka na celé dílo je uplatňována v délce 24 měsíců. 

6 Cena 

V ceně je obsaženo: 

 Dodávka technologie na místo realizace  

 Montáž technologie 

 Odzkoušení výtahu v rozsahu provedené opravy  

 Předání výtahu Objednateli 

Dle § 92, odst. E, zákona o DPH, použijeme plnění dle SoD výlučně pro účely, které j sou předmětem daně. Ve 

vztahu k danému plnění vystupujeme (objednatel) jako osoba povinná k dani.  

7 Závěr 

Vážený zákazníku, budeme rádi, jestliže Vás budeme moci navštívit a osobně Vám nabídku okomentovat a 

případně navrhnout další možnosti řešení.  

S pozdravem 

Pavel Kratochvíl 

Oblastní vedoucí servisu 

LIFTMONT CZ s.r.o. 

Potvrzení souhlasu s termínem a cenou:  

Razítko a podpis Objednatele 

Poznámka Objednatele: 

 

Výsledek hlasování:  GSM komunikátor výtahu 

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

 

Revize  

 

V domě byly rozmístěny samolepky označující únikové cesty a elektrické zařízení dle požadované 

normy. Na vchodových dveřích je samolepka informující o hlídání prostor kamerou. V okolí domu 

je veřejný park a lavičky přímo před vchodem. prosím dbejte na zvýšený výskyt nežádoucích osob 

v našem okolí, a důsledně zavírejte za sebou dveře do domu.  

Každé poschodí má vlastní hlavní vypínač elektřiny. Hlavní vypínač pro celý dům je vpravo  

od vchodu. Manipulace nutná pouze servisní firmou z elektrárny.  
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Hlavní uzávěr plynu je před domem vlevo na trávníku za plotem. 

Hlavní uzávěr vody je ve sklepě první dveře vlevo. Klíč je u výboru SVJ a p Sahajové. 

Uzávěry jednotlivých stupaček jsou volně přístupné z chodby sklepa. Byly zavěšeny tabulky 

s označením uzávěrů vody pro jednotlivé byty. 

 

Pojištění budovy  

 

Dům je ze zákona pojištěn na celkovou „NOVOU“ částku 22.800.000,- Kč. Pojištění lze změnit 

v předstihu, před koncem pojistného období.  

S ohledem na kolaudaci nových bytů, je nutné přehodnotit pojistnou částku celého domu. Návrhy 

na nové pojištění jsou u výboru na vyžádání. Prosíme ty, kdo tomu rozumí o pomoc s výběrem 

vhodné varianty pojištění. 

Návrh nového pojištění je navýšit celkovou pojistnou částku domu na 27.000.000,-Kč za přibližně 

stejných podmínek.  

Hlasování o navýšení pojistné částky domu/pojištění nemovitosti ze zákona  

Výsledek hlasování:   

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

Podklady publikovány na našem webu. 

Tip pro pojištění 

Vždy se může něco stát. Proto potřebujete pojistku. Měli byste ji však sjednávat  

na takzvanou novou hodnotu. Jinak za tři roky starý počítač nedostanete téměř nic. Smlouvu se 

vyplatí průběžně navyšovat, abyste v případě vykradení nebyli podpojištěni. Pro starožitnosti, 

šperky a drahou elektroniku se vyplatí uzavřít doplňkové pojištění. 

Odpočty vody  

NOZ 2014  

§ 1182 

Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, 

nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. 

§ 1183 

(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o 

nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání 

vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To 

platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. 

(2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství 

vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen 

některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám. 

Rozesláním informace e-mailem, o odpočtech vodoměrů byl oznámen všem vlastníkům 

požadavek na umožnění vstupu do bytu dne 17/12/2013. Majitelé bytů číslo 3,5,6,19,31  
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neumožnili vstup a ani nenahlásili stav vodoměru k požadovanému datu. Tímto blokují vyúčtování 

celého domu. Je nutné rozhodnout o sankcích (pokuta xx00,- Kč do fondu oprav), pokud 

neumožní majitel vstup do bytu a nenahlásí stav vodoměru minimálně zasláním fotografie s datem 

pořízení a se stavem počítadla, nebo o instalaci vodoměru, které je možno odečítat na dálku.  

K otázce vodoměrů je nutno především říci, že jestliže podle nich chce SVJ rozúčtovávat, a je to dle mého názoru 
nejspravedlivější způsob, tak se stává subjektem dle Zákona o metrologii a musí se jím řídit. Tj. používat schválená 
měřidla a zajistit jejich jednotnost i montáž registrovaným subjektem, vést evidenci a používat je pouze po dobu 
platnosti provedeného ověření. 
Podle mého názoru, jestliže je v SVJ schválen způsob rozúčtování vody dle vodoměrů, nemá výbor ani povinnost 
nechávat o výměně vodoměrů hlasovat. Nutnost výměny vyplývá ze zákona o metrologii a schválených pravidel. 
Vlastník má pak podle ZoVB povinnost umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a 
umožnit odečet naměřených hodnot. 
Neumožní-li vlastník instalaci vodoměru, měla by být schválena pravidla pro určení náhradního náměru takovému 
vlastníkovi, a mohou být i dost sankční. Již jsem se ve své praxi s vyúčtováváním s náhradním náměrem při 
neprovedení instalace vodoměru z důvodů obstrukce na straně vlastníka setkala a tato vyúčtování prošla úspěšně 
soudy i exekucí. 
Čili, myslím si, že schvalování nákupu vodoměrů pro výměnu je nadbytečné; i kdyby nebylo, nikdy bych na 
shromáždění nenechávala hlasovat o typu. Ale i pro případ, že o výměně hlasuje shromáždění, je výběr typu dle 
zákona na výboru, pokud si toto rozhodnutí shromáždění výslovně nevyhradilo (§9 odstavec 11 ZoVB). 
To byly zákony. A teď praxe. 
Minimálně jednou ročně, při změně ceny v průběhu roku i víckrát, provádíme odpočty. Termíny jsou vlastníkům 
sděleny kombinovaným způsobem, vývěskami ve vchodech, e-maily, poštou. Přesto se na první termín podaří odečíst 
jen 90 – 95% vodoměrů. Skutečné martyrium nastupuje potom, kdy na sehnání zbylých 5 – 10% v náhradních 
termínech strávíme stejně nebo více času než na odpočtech v termínu řádném. 
Čili správce nebo výbor tráví neskutečné hodiny pobíháním po domě a sháněním těch, kteří museli v řádném termínu 
do kina, na fotbal, do hospody, zapomněli, odjeli, a chudáčci nemohli odečíst sami nebo dát klíče sousedovi nebo 
příbuznému. A nenechte se mýlit, vážných důvodů je opravdu minimum. K tomu všemu právě tito pravidelní absentéři 
dokážou dávat najevo, jak je nahánění k přítomnosti na odpočty strašlivě obtěžuje. 
Další, velmi čerstvý příklad – přišla velmi vysoká čtvrtletní faktura na vodu, neodůvodnitelná přirozeným nárůstem. 
Smluvní správce i výbor strávili hodiny a hodiny běháním po vchodech a zjišťováním, zda je všechno v pořádku. 
Napřed společné rozvody, pak byty. Výsledek? Protékal celé tři měsíce záchod v bytě, jehož majitelka odjela v červnu 
na chatu a vracet se bude v říjnu. Nebyl to první takovýto případ… 
Přitom, byly-li by osazeny vodoměry s dálkovým odečtem, ušetřil by výbor nebo správce desítky hodin, ať už při 
odečtech, nebo při hledání závad. Praktikoval-li by správce nebo výbor navíc průběžné odečty, ušetřili by spotřebitelé 
tisíce korun. To „obyčejní“ vlastníci nevidí. 
Za sebe tedy můžu říct, že se výborům, co objednaly vodoměry s dálkovým odečtem, ani moc nedivím. Sama o nich 
taky uvažuji při příští výměně. Z elektrosmogu taky nadšená nejsem, ale jde jen o kapku v rybníce (jen v mém bytě se 
mi zobrazuje 15 cizích wi-fi sítí a taky s tím nic nenadělám). 
Co se týče vámi rovněž kritizovaných pohybových čidel na chodbě (předpokládám že k osvětlení), taky mám 
zkušenost. Dlouhá léta jsme měli v domě rozpory, když se jakýmkoli vypínačem rozsvítil celý dům, a v závislosti na 
stále se měnícím nastavení buď světla svítila ještě dlouhé minuty po odchodu člověka, nebo naopak člověk klopýtal 
po schodech tmou k nejbližšímu vypínači, když světlo neočekávaně brzo zhaslo. 
Po instalaci pohybových čidel nastala naprostá pohoda, světlo svítí jen v době, kdy člověk prochází, a pouze v místě, 
kterým prochází, ale osvětlí mu bez problémů celou cestu s respektováním rychlosti pohybu, která se prostě jakýmkoli 
časovým nastavením optimálně přizpůsobit nedá. Jen v prvním roce byly navíc k penězi neocenitelnému komfortu 
úspory cca 80% na spotřebované elektřině. 
Takže závěrem k základnímu tématu – pokud máte schválená pravidla rozúčtování vody s rozúčtováním dle 
vodoměrů, případně jste výměnu vodoměrů schválili na schůzi shromáždění a nevyhradili si rozhodování o typu a 
ceně, výbor dle mého nic neporušil a vy jste povinna si nechat vodoměry namontovat. Při zákonném požadavku na 
jednotnost měřidel ani nemůžete dostat zpět jako jediná vodoměr mechanický. 
Jediným řešením, a to do budoucna, je při jakémkoli hlasování prosadit návrh na to, aby i o podrobnostech dodávek a 
oprav (konkrétně vyjmenovat do usnesení) rozhodovalo shromáždění. Z vlastní zkušenosti jsem ale přesvědčena, že 
ostatní vlastníci budou proti tomu, aby si přidělávali práci a navíc nesli zodpovědnost. Oni radši nadávají po bitvě. 
A ještě si dovolím malou poznámku – nedivila bych se, kdyby váš předseda i váš dům byl předmětem obdivu a závisti 
v celém širokém okolí. Zejména v domech, na které jejich výbory kašlou a zoufalí vlastníci se pak často obracejí na 
tento portál, jak je donutit provést aspoň havarijní opravy, když už ne rekonstrukce a modernizace. Je to jen o úhlu 
pohledu :-)  
zdroj http://www.portalsvj.cz/diskuse/radiove-vodomery-0  poznámka ZoVB již NOZ neplatí, ale podstata je stejná. 

http://www.portalsvj.cz/pravni-predpisy?cislo=72/1994
http://www.portalsvj.cz/pravni-predpisy?cislo=72/1994
http://www.portalsvj.cz/diskuse/radiove-vodomery-0
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Přehled odpočtů vodoměrů. P Beneš ani dodatečně nenahlásil stav a proto je jeho spotřeba 

určena odborným odhadem.  
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Majitel 
 

číslo 
vodoměru 

 2011 
Spotřeba Stav  

 2012 
Spotřeba total Stav  

 2013 
Spotřeba total 

úklid   31007755 0,76 28,76 28 28 38,758 10 10 

úklid   4894821   6,3 5,3 5,3 11,627 5,327 5,327 

prádelna   4946800           0 0 

Marián Hujo Kuchyň 4830531 29 53,43 24,43 85,69 60,906 7,476 49,159 

Marián Hujo WC 4830532 243,08 304,3 61,26   346,023 41,683   

Tomiczek Michal WC 13040249 122,145 149,6 27,449 27,449 158 8,406 8,406 

Koukalová 
Alena Ing. 

Kuchyň 
4830561 32,58 32,59 0,01 0,431 32,957 0,367 0,356 

Koukalová 
Alena Ing. 

WC 
4830577 132,29 132,7 0,421   132,7 -0,011   

Kozderková 
Romana  

WC 
4830520 131,47 171,3 39,82 39,82 241,855 70,565 70,565 

Kašpárková 
Irena 

Kuchyň 
4894482 93 183,3 90,259 101,019 257,556 74,297 80,397 

  WC 4830574 311 321,8 10,76   327,86 6,1   

Kotková Eva 
Ing.arch. 

WC 
4894484 47,906 65,28 17,374 17,374 80,972 15,692 15,692 

Škrabal Radek Kuchyň 4894498 8,11 10,21 2,1 36,82 12,408 2,198 51,007 

  WC 4894492 177,95 212,7 34,72   261,479 48,809   

Beránková 
Libuše 

Kuchyň 
4830528 4,174 4,89 0,716 14,037 5 0,11 13,88 

  WC 4830537 54,909 68,23 13,321   82 13,77   

SJM Klimeš 
Eugen 

WC 
4830534 227,502 276 48,528 48,528 314,618 38,588 38,588 

Báča Jan WC 4830576 237,233 285,3 48,057 48,057 337,323 52,033 52,033 

Jeřábková 
Martina 

Kuchyň 
4830569 50,469 61,62 11,151 51,911 71,794 10,174 45,138 

  WC 4830564 134,69 175,5 40,76   210,414 34,964   

Báňová Ivana WC 4830579 289,619 371,9 82,281 82,281 440,273 68,373 68,373 

Křivánková 
Hedvika 

WC 
4894483 274,538 355,6 81,072 81,072 430,616 75,006 75,006 

Ištok Michal Kuchyň 4894497 39,895 52,18 12,283 79,705 61,012 8,834 43,651 

  WC 4894490 171,318 238,7 67,422   273,557 34,817   

Pek Milan Ing. Kuchyň 4830523 0,5 0,72 0,22 3,14 0,72 0 19,18 

  WC 4830536 5,6 8,52 2,92   27,7 19,18   

Vavrušová 
Veronika 

Kuchyň 
4830533 64,237 103,2 38,974 45,053 127 23,789 27,909 

  WC 4830538 6,801 12,88 6,079   17 4,12   

Bursíková Lenka Kuchyň 4830575 107,356 179,9 72,524 75,234 249,005 69,125 71,427 

  WC 4830578 4,63 7,34 2,71   9,642 2,302   

Lugrová Oľga Kuchyň 4830563 17,525 19,57 2,045 4,83 21,136 1,566 4,43 

  WC 4830573 12,575 15,36 2,785   18,224 2,864   

Beneš Jaroslav Kuchyň 4894487 52,639 59,31 6,671 67,028 63 3,69 54,06 

    15012389 239,273 299,6 60,357   350 50,37   

Grim Pavel Ing. WC 3483281 504 523,3 19,28 19,28 580,47 57,19 57,19 

Sahajová Vlasta Kuchyň 4894494 37,65 69,59 31,94 47,829 106 36,41 51,051 

  WC 4894491 98,47 114,4 15,889   129 14,641   

Vallazza Ewald Kuchyň 4830539 50,1 67,24 17,14 26,066 86,64 19,4 27,27 

  WC 4830529 22,164 31,09 8,926   38,96 7,87   

Cibulková 
Stanislava 

Kuchyň 
4830530 193,475 262,3 68,865 74,68 307,803 45,463 48,871 
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V roce 2011 bylo rozúčtováno mezi vlastníky 160 m3 vody, která nebyla v bytech naměřena. 

 

  WC 4830535 12,135 17,95 5,815   21,358 3,408   

Hunkesová Olga Kuchyň 4830562 37,338 47,64 10,302 11,108 57,66 10,02 10,896 

  WC 4830571 4,084 4,89 0,806   5,766 0,876   

Zeman Miroslav 
, DiS. 

Kuchyň 
4830570 4,96 61,86 56,899 61,789 84,08 22,221 33,051 

    4830572   4,89 4,89   15,72 10,83   

Šauerová Marie    
Vaverkova 

Kuchyň 
4894488 0,88 0,88 0   0,88 0   

  WC 4894489 134,222 192,8 58,598 0 242,4 49,58 0 

Nemec Peter WC 4894499 225,863 268,2 42,347 42,347 320,337 52,127 52,127 

Bischof Richard 
Ing. 

Kuchyň 
4894493 49,577 52,04 2,458 2,546 89,732 37,697 43,173 

  WC 4894496 0,904 0,992 0,088   6,468 5,476   

Milka Bronislav WC 12425125 0 4,258 4,258 4,258 18,921 14,663 14,663 

 Ing. Tomáš 
Novotný 

WC 
12425098 0 0 0 0 24 24 24 

Eliška Reková WC ???     0 0 5 5 5 

SJM Košťál 
Karel Ing.  

WC 
12425136     0 0 42,11 42,11 42,11 

Bischof Richard 
Ing. 

WC 
12425058     0 0 10,588 10,588 10,588 

T O T A L          0 1232,682     1224,574 

Hlavní měřič   TS923512 1403 4886 1392 -159,318 6134 1248 -23,426 

poměrový 5 
posch 42008463967   

 
    87 87,845 92,103 
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 5) Příprava podkladů pro vyúčtování služeb roku 2013 

 

Proběhla kontrola vyúčtování přeplatků a nedoplatků služeb za rok 2012. Všechny položky 

přijatých plateb záloh na náklady běžného roku 2013 byly odsouhlaseny dle výpisu z běžného 

účtu SVJ a dle evidence přijatých záloh s firmou BEKANT k datu 25/09/2013. 

 

Informace o právní pomoci při určení splátkového kalendáře, nebo případné  blokaci 

majetku / do budoucna řešení nedoplatků / 

 

NOZ § 1184 

Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky 

toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně 

omezujícím nebo znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek. 

Poskytnuté funkcionářské odměny za rok 2013 

Odměna výboru SVJ /statutárním orgánům družstva/ bylo odsouhlaseno na schůzi 

23/09/2010 na  100 kč na byt. 

Na Schůzi dne 18/07/2013 byl odsouhlasen přepočet 100 kč /stávajíci byty/ na m2 pro nově 

zkolaudované byty. Částka činí 2,50/m2 

Celková částka pro výbor /pro 3 osoby/ činí měsíčně  3500,- Kč. Částku je nutno snížit o 

daň  15%. 

 

 6) Způsob rozúčtování služeb za rok 2013 - jednotlivé položky k vyúčtování  

 

ROZÚČTOVÁNÍ SE ŘÍDÍ PODLE PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA, PŘÍPADNĚ DLE ROZHODNUTÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

Hlasovat  o způsobu rozúčtování služeb dle jednotlivých položek: 
 
Rozúčtování  služeb  nutno schválit shromážděním - zaplatit se to musí stejně, bude vidět 
přehledně jednotlivé položky 
 
Pojištění    m2 

 

Hlasování o zařazení nové položky do vyúčtování služeb Pojištění 

Výsledek usnesení: rozúčtování – dle m2 

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

Úklid      osoby / m2 

Úklid 23/9/2010  30 kč za osobu měsíc  1300,-/vč. daně , čistící prostředky z fondu oprav hrazeny 
dle potřeby průběžně 
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Revize   m2 

Hlasování 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

výtah Revize m2  do revizí všichni dle prohlášení vlastníka 

Hlasování 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

elektřina výtah samostatný elektroměr mimo přízemí osoby 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

elektřina společná   m2 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

 

plyn revize  dům do plynoměru m2 revizí všichni 

plyn revize od plynoměru v bytě 1x 3 rok 

 uhradí se z fondu revizí  a rozúčtuje se na jednotlivé byty 

kontrola plyn spotřebiče před topnou sezonou ne -  každý vlastník sám 

- revize plyn  odhlasovat  1x3 roky revizní technik 

Od vstupu do domu po plynoměr jednotlivých bytů 

Od plynoměru po jednotlivé spotřebiče 

Oprava fond oprav 

Jednotlivé závady v bytě doporučeno odstranit v zájmu nás všech 

Úhrada bude zahrnuta do vyúčtování bytu  

Revize spotřebičů před topnou sezonou je záležitost majitele. 

Hlasování o  co zahrnout do revizí 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 
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správa a vyúčtování služeb Bekant  každý byt samostatně 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

spalinové cesty ze zákona    uhradí se z fondu a rozúčtuje všem 

Povinná ze zákona nutno zpřístupnit 
Faktura z fondu oprav doporučení na  rozúčtována na všechny byty dle m2 všem, nepustil, neplatil 
– sankce pojišťovna (pokud bude revizi provádět jiná oprávněná osoba, nutno doložit protokol o 
revizi výboru SVJ) 
Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 
 

vodné stočné    na každý byt dle odpočtu rozdíl se rozdělí na všechny odpočet/do ceny 

(vodné a stočné)  

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 
 

vodoměry výměna  1 x 4 roky z fondu oprav  rozúčtuje se na jednotlivé byty 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 
Sipo poplatky   každý kdo platí Inkasem (SIPO) 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 
Příspěvky na opravy a údržbu (Fond dlouhodobých záloh, Opravy) / služby  dle m2 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ostatní Poplatky bankovní  m2 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 
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Upomínky - náklady na obesílání dlužníků – k tíži dlužníka do vyúčtováni 
Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

Zeleň – parcely kolem domu 19/9/2011 vlastníci nesouhlasili s převodem na nové byty, 

v případě nákladů na údržbu nebudou/nemůžou přispívat!!! nastavit rozúčtování pouze na 28 

vlastníků 

Hlasování o 

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 

 

Fond oprav správný název Fond tvorby dlouhodobých rezerv 

čerpání z fondu dlouhodobých záloh jenom na základě rozhodnutí shromáždění –  

na předem stanovenou věc.  

Jinak vše ostatní půjde do rozúčtovaní běžného roku. Nutno tvořit rezervu pro případ 

havárie, a neplatičů, jinak není z čeho hradit běžné zálohy na vodu a elektřinu. 

Hlasování o  použití prostředků z fondu dlouhodobých záloh  

Výsledek usnesení:  

NE - SCHVÁLENO – PRO: 0 , PROTI:  ZDRŽEL SE: 0 
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7) PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY NA ROK 2014, BĚŽNÉ OPRAVY A ÚDRŽBY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU 

Hlasování o disponování výboru do částky  20tisíc včetně DPH v záležitostech provozu, revizí  

a oprav Domu Dvorského 6 

Pokud nebude schváleno: Hlasování o všem – prodleva než se sejdeme 
 
Hlasování o tiskárně a nákupu papíru A4  

Výbor společenství nemá k dispozici tiskárnu 
Hlasování o koupi laserové tiskárny cena cca 1500,- 

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 
Hlasování o případné havárii disponování výboru do částky 8tisíc včetně DPH (s ohledem  

na výměnu plynovodu, kanalizaci) 

Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 

Bojler úklidová místnost 

Hlasování Bojler na teplou vodu bojler pro úklid požaduje p. Sahajová od 12/3/2013 
Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 
 

Hlasování o Výměně vodoměrů odpočty vodoměrů sankce částka,  
Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 

Poskytnuté funkcionářské odměny za rok 2014 

NOZ § 1180 

(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na 

společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, 

stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka 

jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad. 

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na 

podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně. 

Odměna výboru SVJ  dle změny NOZ je od 1.1.2014 100,- kč na byt, celková částka je 

včetně daně 
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8) Dlouhodobý plán modernizací a rekonstrukcí, stav finančních prostředků  

 
Stav Fondu oprav k 31.12.2013 bude oznámen po ukončení vyúčtování roku 2013, cca 100.000Kč 

- archiv pro písemnosti družstva a SVJ 
Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 
-Vlhkost Obvodových zdí 

 cena cca 250-300 tis. investiční fond 

Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 

Společné prostory ve sklepě 

Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 



25. 1. 2014 

30  

9) Návrh rozpočtu na rok 2014: 

navýšení příspěvků na opravy, údržbu,(tvorba plánu záloh na rekonstrukce) 

Původní FO 23/9/2010  46,- m2 stejná částka jako nájem 
12/6/11 navýšení o 1000  od 1/7/2011, od 1.1.2013 je 6,75Kč/m2 
 

Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 

Zeleň   sekání trávy  příspěvek na benzin a za práci…. 

Povinnost se o pozemek starat vyplývá ze zákona o rostlinolékařské péči. Ten zpravidla 

konkretizuje závazná vyhláška obce. Jde tedy o zákonnou povinnost, kterou kontroluje příslušný 

odbor životního prostředí na obci. Ten zpravidla vyzve majitele pozemku k nápravě, k čemuž mu 

poskytne lhůtu. Po uplynutí této lhůty ukládá pokuty. Některé obce po neuposlechnutí výzvy samy 

trávu posekají a zašlou fakturu vlastníkovi. To už je ale na praxi jednotlivých obcí, odboru 

životního prostředí.  

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů § 73 

§ 73 

Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

(1) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů podle § 9 a předkládají 

je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení. 

(2) Obecní úřady plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků podle § 51 odst. 4, 8 a 9. 

(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty 

týkající se § 3 odst. 1 písm. a), jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z 

neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí 

nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. U statutárních měst členěných na 

městské části vykonávají tuto činnost městské části. 

(4) Na území hlavního města Prahy vykonávají úřady městských částí státní správu na úseku rostlinolékařské péče v 

rozsahu svěřeném tímto zákonem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. 

(5) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou výkonem přenesené působnosti. 

 

V období vegetace mají vlastníci povinnost, vyplývající ze zákona o rostlinolékařské péči, zjišťovat a omezovat výskyt 

a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 

životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, jinými slovy řečeno, sekat své pozemky. K první seči musí 

dojít před vysemeněním plevelů a škodlivých organismů. „Posekáním pozemku před vysemeněním plevelů se zamezí 

jejich šíření na okolní pozemky, další sečení by mělo být prováděno podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně,“ 

řekla Lenka Fritscheová, z oddělení ochrany přírody, zemědělství a lesního hospodářství. Kontrolu udržování 

neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy provádí odbor životního prostředí. „V případě, že 

kontrola zjistí nedostatky v udržování pozemků, zašle vlastníkovi výzvu k nápravě (posekání) s uvedením lhůty, do 

kdy musí být pozemek posekán. V případě nedodržení této lhůty může být vlastníkovi udělena pokuta,“ doplnila Lenka 

Fritscheová. Správní orgán může tedy udělit pokutu fyzickým osobám až do výše 30 tisíc, právnickým osobám pak do 

výše 500 tisíc. 
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Na území obce, jsou některé neudržované a zaplevelené pozemky. Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na 
povinnost sekání trávy a plevele! 
 
Tuto povinnost stanovuje zejména: Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském půdním fundu vlastníci nebo nájemci 
pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími 
zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a 
chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Zákon 
č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, který v ustanovení §3 odst. 1 
písmo a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby 
nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat 
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, §58 odst. 2. podle něj může obec uložit pokutu až do výše Kč 100000,00 právnické a 
fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že 
naruší vzhled obce. Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, § 47 b, odst.1). Přestupku se dopustí ten, kdo neudržuje 
čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. Za přestupek podle odstavce 1 
může obec uložit pokutu až do výše Kč 10000,00. 

 

Návrh funkcionářské odměny na rok 2014 pro členy výboru Společenství  

práce pro společenství je náročná a tato část má zajistit jistotu, že se v budoucím roce nebude 

snižovat částka odměn. Je to taky signál pro zájemce o práci pro společenství, ale taky zpětná 

vazba pro jednotlivé spoluvlastníky. 

Hlasování o  

Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 

 

 
Hlasování o plánu záloh na rekonstrukce,modernizace 
 
Hlasování o navýšení příspěvků na opravy, údržbu 
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10) Volba nových členů Výboru Společenství 

Ke  zvolení členů  výboru nebo  kontrolní komise  je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů společenství. 

Hlasování o nových členech výboru Společenství 
Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 
 
 
 

11) Volba členů Kontrolní komise 
 
Kontrolní komise nemá požadovaný počet členú (3). P Kozderková odstoupila 14/4/2013, a paní 
Kašpárková jako bývalá členka kontrolní komise  je od 9/6/13 ve výboru SVJ. Nebyla právoplatně 
zvolena. Schůze nebyla usnášeníschopná a nehlasovalo pro ni více než polovina všech hlasů  
ve společenství. 
 
Shromáždění   29/4/12  Usnášeníschopné      Volba neplatná hlasovalo 12/28 = 42% 
 

Shromáždění   12/3/13  Neusnášeníschopné      14/28 = 50%  a navíc  hlasovalo 12/28 = 42% 

Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, pokud se na něm sejde tolik vlastníků, že součet 
podlahové plochy jimi vlastněných jednotek činí více než jednu polovinu podlahové plochy všech 
jednotek v domě. Neexistuje žádný náhradní způsob svolávání shromáždění, kde by bylo 
možné rozhodovat i při menší účasti. 
 
Shromáždění   14/4/13  Neusnášeníschopné      12/28 = 42%   

Volba člena kontrolní komise  neuskutečnilo se      P Kozderková odstoupila 

Shromáždění   12/5/13  Neusnášeníschopné      11/28 = 39% 

Volba člena kontrolní komise  neuskutečnilo se       

P Novotný Tomáš měl zájem o práci v KK. Chce se seznámit s náplní práce člena KK 

Dotaz jestli má zájem 

Do stanov společenství je však nutno uvést nejen způsob volby či jmenování příslušného orgánu 
společenství, ale také jeho kompetence a způsob výkonu těchto kompetencí! Kontrolní orgán 
společenství může mít různé pravomoci, v podstatě by ale měl být jakýmsi mezistupněm mezi 
vlastníky a výborem, tedy subjektem, který by odpovídal za to, že výbor/KK nezneužívá svých 
pravomocí. 
Výbor/KK musí pracovat v týmu. Znakem dobré týmové práce je otevřené sdělení a vysvětlení 
svého názoru a schopnost vyslechnout jakýkoliv názor jiného člena týmu a uvažovat nad ním. 
Ideální kandidáti na člena výboru jsou zejména ty osoby, které jsou odborníky v nějakém pro život 
praktickém oboru 
- ekonom, účetní, stavař, technik, řemeslník. 
Do výboru/KK není dobré volit ty osoby, které jsou se vším a priori nespokojené, vyvolávají 
konflikty, odvádí pozornost od skutečných problémů k malichernostem a navíc prosazující své 
názory na úkor objektivity.  
 
Stanovy Společenství Čl. VI 

     (11) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo  nejsou-li  tyto  orgány  zvoleny,  plní  jejich 

funkci člen společenství,  jehož spoluvlastnický  podíl na  společných částech domu  činí  nejméně  jednu  polovinu,  

jinak členové společenství, kteří  se  jimi  stali dnem  jeho  vzniku.  Totéž platí, nebude-li statutární orgán schopen 

plnit své funkce z důvodu, že počet členů výboru  poklesl  pod  3  členy,  nebo  není-li  ve funkci pověřený vlastník 
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Hlasování o nových členech kontrolní komise 
Výsledek hlasování: NE - SCHVÁLENO – PRO: 0  , PROTI:   ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) NEZÁJEM VLASTNÍKŮ O DŮM, ROZHODOVÁNÍ + ZODPOVĚDNOST 

Nezájem vlastníků o schůze – dům hrůzy. Informace ne webu, možnost přihlásit se o odběr 
novinek, zájem o práci ve výboru (náhradník) 
 
Dům památkově chráněn - zákaz umísťovat satelitní antény , klimatizace apod. 
 

Majitelé bytů číslo 3,5,6,19,31  nenahlásili stav vodoměrů k požadovanému datu 

17/12/2013. 

V roce 2012 bylo rozúčtováno mezi majitele bytů 180m3 vody, která chyběla ve stavech 
vodoměrů. Tuto spotřebovanou vodu zaplatili všichni těm kteří mají podezřele nízkou spotřebu.  
Jedná se o 4 byty /byt č. 3 spotřeba 0,43 m3,15 spotřeba 3,14 m3 , 18 spotřeba 4,83 m3, 28 
spotřeba 2,54m3 /. Pouze v ojedinělých případech lze akceptovat extrémně nízkou spotřebu. 
Majitel je delší dobu nepřítomen, v nemocnici, na chatě.  180 m3 / 4 byty  = 45m3 
 
http://www.pvk.cz/kalkulacka-spotreby-vody.html 
 
 

 
Spotřeba na obrázku je týdně 
1x vana, 3x za den spláchnutí 
WC 1 osoba. 
 
pokud je místo vany sprcha, 
spotřeba je kolem 50m3 za 
rok. 
 
Odpočty vodoměrů v roce 
2013 vykazují znovu 
naměřené hodnoty pro 
některé byty opakovaně. To 
svědčí o nefunkčnosti 
vodoměru. Povinná výměna 
vodoměru je řešena v textu 
níže.  
 
 
 
 
 

http://www.pvk.cz/kalkulacka-spotreby-vody.html
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Voda na úklid  
 
V úklidové místnosti nutno nainstalovat malý bojler na teplou vodu. Max 10 litru cena cca 2,500  
za bojler + něco za práci. Nutno udělat výlevku/odpad. 
paní Sahajová požaduje už v zápisu se shromáždění ze dne 14/4/2013. Dodnes žádná změna. 
Nesouhlasíte. Proč??? Budete uklízet v zimě ve studené vodě celý dům Vy??? 
Máte někteří obavy, aby se ta voda nezneužívala na zalévání zahrady. Tady vám vadí 2 m3 vody, 
ale že jste zaplatili v roce 2012 180m3 za lidi co jim nefunguje vodoměr vám nevadí ??? Než 
začnete vyřvávat tak si to spočítejte kolik vás to bude stát:  2m3 x 68 za m3  = 136 / 33 bytů = 
4,12 kč za rok !!! 
 
A tak stejně postupujte u odvodnění pavlačí, nebo …. 
 
Společné prostory   
 
Není místo, kde by se dalo udělat v klidu a relativním teple shromáždění vlastníků, na chodbě 
domu roztahané přes dvě patra. Každý umí jen vyřvávat a osočovat, konstruktivní připomínky 
žádné, vyřešení probírané problematiky taky žádné, jenom všichni rozhádáni. Typická pavlačová 
sešlost ze sociálně obydleného domu. 
 
V novém prohlášení vlastníka jsou rozděleny společné prostory dle poschodí. 
Jestli do 14 dnů od pořádání této schůze nenajdeme klíče od společných prostor ve schránce 
společenství, budou všechny zámky odvrtány a nahrazeny novým zámkem. Výbor musí mít 
přístup do všech prostor domu, pro případ havárie nebo požáru. Náklady na výměnu zámků 
budou rozúčtovány k tíži jednotlivých vlastníků.  
 
Dalším problémem je, že společné prostory slouží na odkládání nepotřebných věcí. Starý 
televizor, nábytek a podobně. Ve společných prostorách a ani na pavlačích nesmí být žádné 
předměty/ možnost požáru od odhozeného nedopalku cigarety/ nebo překážky / omezující 
únikovou cestu/. Vše bude odstraněno na náklady všech majitelů, pokud neoznámíte kdo to tam 
dal a komu to patří. Také můžeme dostat pokutu. 
 
Nutno odstranit vlhkost ze sklepů je projednávána v oddílu tvorby dlouhodobých záloh. 
Upozorňujeme vás na povinnost uchovávat všechny dokumenty SVJ. Ještě přísnější je zákonný 
požadavek na dokumentaci bytového družstva – zákon o archivnictví – ukládat 10 let. Bude nutné 
opravit místnost pod schodama na archiv. 
 
Nepořádek: výzva k odstranění (televize ve sklepě) na náklady majitele /jinak všichni/ k dispozici 
všem, ne jako skladiště /kola, kočárky/  
 

Chybí zodpovědnost k majetku 
Podobných sporných věcí by se v zákoně dalo najít více. Je pochopitelné, že se tato norma snaží co nejvíc 
ochránit majetek jednotlivců. Míra ochrany je ale extrémní a působí na úkor ostatních vlastníků. Úprava zákona 
by samozřejmě mohla leccos vylepšit. Co však určitě nemůže, je přinutit lidi, aby změnili své chování a 
zodpovědně přistupovali ke správě společných částí domu. Fakt, že málokdo je dnes ochoten dělat něco pro 
ostatní, chodit například na schůze a starat se, aby společné záležitosti fungovaly, je obecně velkým 
problémem. "Lidé si myslí, že nákupem nemovitosti všechno končí, ale ono je to přesně naopak. To, co 
následuje potom, bych nazval naplňování odpovědnosti za majetek, což lidé u nás zatím příliš zažité nemají." 
Další velkou bolestí je nepochybně absence osvěty, ministerstva financí ani pro místní rozvoj nikdy nevydala 
žádnou "kuchařku", která by lidem pomohla se spoluvlastnictvím budov nakládat. V bytech totiž vesměs bydlí 
obyčejní lidé, lékaři, řidiči autobusů, učitelé, kteří logicky nemohou umět vykonávat s profesionální péčí 
správu nemovitostí 
Zdroj: http://www.portalsvj.cz/ 

http://www.portalsvj.cz/
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Všichni, co byli ve funkci, není žádná odezva –nezájem. Necháte sebou manipulovat jednou 
jedinou osobou ??? 
 
Způsob komunikace – detaily výzva k dodání aktuálních kontaktních údajů 
 

13) Změny v Občanském zákoníku - nutnost změn ve stanovách SVJ  
§ 159 
(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými 
znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 
zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 
(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného 
člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 
(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu 
funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu 
nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. 
§ 160 
30.9.13 Celý text znění online (účinné 1.1.2014) - Nový občanský zákoník 
www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 25/469 
Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou 
měsíců od dojití prohlášení. 
Jednání za právnickou osobu 
§ 161 
Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou 
osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. 
§ 162 
Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že 
právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení 
porušil. 
§ 163 
Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu 
veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. 
§ 164 
(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. 
(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li zakladatelské 
právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li 
zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu 
zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. 
(3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena statutárního orgánu 
právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda statutárního orgánu. 
§ 165 
(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí 
právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském 
právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti 
dozví. 
(2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se 
zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat. 
§ 166 
(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom 
rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně 
pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku. 
(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být 
známo. 
§ 167 
Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, 
zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě. 
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14) REVIZE, PLÁN REVIZÍ 2014 + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKA 

 

Požární prohlídka 

Proběhla požární kontrola a bezpečnostně  preventivní prohlídka. Byly nainstalovány hasicí 

přístroje, nutno zavírat dveře . Pozor na zloděje. Všímejte si cizích lidí i ptejte se kam jdou. 

Suchovod 

Společně s revizí požární a bezpečnostní, byla provedena kontrola spínače suchovodu. 

Červená krabička umístěna oproti vchodu. Vedle nástěnky je spínač napouštění suchovodu.  

V případě nutnosti se napustí suchovodní rozvody hydrantů. Pozor v  období zimy hrozí 

zamrznutí a roztrhnutí potrubí.  /je to odstaveno ventilem u hlavního uzávěru vody– z důvodu 

zneužití/ 

Hlásič kouře  

Hasiči na základě vyšetřování příčin požárů jednoznačně doporučují instalaci kouřových čidel ve všech 

domácnostech. Argumentují faktem, že autonomní kouřové čidlo je levné zařízení, které dokáže zachránit životy 

a zabránit škodám. Zejména spící člověk se ocitá v ohrožení života vinou jedovatých zplodin hořen í. 

 1. července 2008 nabyla účinnosti Vyhláška č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární ochrany staveb, která 

stanovuje požadavky pro navrhování a provádění nových 

staveb. Stavebníci, kterým bylo vydáno stavební povolení po 

tomto datu, musejí nové či rekonstruované domy nebo byty 

povinně vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace 

požáru (obecně hlásičem požáru) a také přenosnými hasicími 

přístroji. 

Podle vyhlášky musí být v rodinném domě kouřový detektor 

umístěn v části vedoucí k východu z bytu, u mezonetových bytů 

a rodinných domů s více byty by měl být umístěn v nejvyšším 

místě společné chodby nebo prostoru. 

Majitelům novostaveb a čerstvě rekonstruovaných bytů či domů 

instalaci požárních detektorů nařizuje zákon již od roku 2008. 

Ostatní majitelé nemovitostí by měli zvážit rizika vzniku požáru 

možnou ochranu před ním. 

Jak hlásiče nainstalovat 

Při instalaci požárního hlásiče nebo detektoru plynu je nutné dodržovat určité zásady.  

Rozmístění požárních hlásičů po objektu je třeba pečlivě zvážit.  Rozhodně není nutné je instalovat do každé 

místnosti, ve většině případů je to dokonce nežádoucí.  

Nejprve je proto nutné zvážit a vytipovat nejpravděpodobnější místa vzniku požáru. Požár může vzniknout od 

elektroniky (televize, počítač…), případně od některých zdrojů tepla či od ohně (kamna, krby, svíčky, nedopalek 

cigarety…). 

Lepší je umístit protipožární čidlo do středu místnosti, protože  v koutech místností nebo blízko u stěn se i  při 

požáru koncentruje jen málo kouře. 

Ačkoliv nejvhodnější pro instalaci požárního hlásiče je umístění nad rizikové místo, často se dává do některé ze 

spojovacích místností, například na schodiště nebo do chodby. 

Reakce citlivého přístroje tak teoreticky sice přichází o něco později, ale na druhou stranu nehrozí planý 

poplach od kouře z krbového topeniště či z připálené pánve. 

Jediná místnost, kam požární hlásič patří v každém případě, je  ložnice − ve spánku totiž neucítíme kouř. 

Včasná aktivace požárního hlásiče (případně detektoru plynu) v ložnici tak může uživateli zachránit  život. 

zdroj: http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/interier-a-vybaveni/vybirame-do-bytu-pozarni-detektory-koure-a-

plynu/ 

Doporučení výboru SVJ k zakoupení a instalaci hlásiče kouře  cena cca 80- 120 kč za kus  

 

http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/interier-a-vybaveni/vybirame-do-bytu-pozarni-detektory-koure-a-plynu/
http://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/interier-a-vybaveni/vybirame-do-bytu-pozarni-detektory-koure-a-plynu/
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15) Právník 

Hlasování o rozhodnutí vlastníků zahájit soudní spor ohledně reklamace dveří  

Nezajímá nás co tvrdí p. Tichý, dodavatelem je firma FINO.  

Záruka na zhotovení stavby končí 31/12/2017 Nutno projednat s právníkem. 

Další podněty…… 

Prosím dokumentujte všechny závady /fotografie s datem pořízení/. 

Náklady na soudní řízení bude odhadem  cca15 - 60 tisíc /právník a znalecký posudek/. Než 

nabude rozsudek právní moci, všechny náklady na řízení a znalecké posudky jdou k tíži 

navrhovatele tj.- SVJ. Tato záležitost se může táhnout i 8 let. Souhlasem se soudním sporem se 

každý majitel zavazuje uhradit 2.000,- na účet společenství na soudní výdaje. Ve fondu 

dlouhodobých záloh musí být částka potřebná na právní zastoupení  k dispozici. 

Výsledek hlasování: o podání soudního návrhu řešení sporu reklamace dveří    

 

NE - SCHVÁLENO – PRO:     , PROTI:           ZDRŽEL SE:              . 

 

Ohledně oken je mnoho návrhů ale nevíme co konkrétně máme reklamovat. Jeden chce těsnost, 

druhý nestálost barvy a jiný zase stavební zapravení. Stavební dokumentace je v dokumentech na 

 našem webu. 

Doporučuji vaši pozornosti dokument na našem webu: Staré okna posudek.pdf 

16) Bytové družstvo – svolat schůzi (likvidace) 

Ohledně problematiky bytového družstva a jeho likvidace je nutno svolat schůzi všech členů 

bytového družstva (případně zmocnit jiného člena bytového družstva k zastupování) za účasti 

notáře. Likvidace trvá 6-9 měsíců. Náklady na správu družstva musí hradit pouze členové 

družstva. Jednatelem je stále p. Ištok a p. Velín, p. Karafa. Do dnešního dne nebyla provedena 

změna v Obchodním rejstříku a nikomu nepředali přístup k účtu bytového družstva.  

Na problematiku družstva a na jeho účetnictví ( základní kapitál) se vztahují jiné zákony než na 

SVJ. Jde hlavně o to, že družstevníci mají v družstvu základní členský vklad (2.000,-) a ten je 

nutno vypořádat. Účetní doklady se musí archivovat 10 let v archivu. Ve vašem vlastním zájmu 

kontaktujte představenstvo bytového družstva! 

17) Diskuse 
 
 
18) Usnesení a závěr 


