
Záznam z jednání Stavebního bytového družstva Vlašim, správce a předsedů výborů SVJ     

konaného v pondělí dne 20. září 2021 od 17 hodin v KD Blaník, Komenského 22, Vlašim 

 

Schůzka zahájena v 17 hodin p. Martinou Hýnovou. Úvodem podává informaci o změnách v družstvu 

po volbách v červnu letošního roku.  Představenstvo družstva pracuje ve složení: Martina Hýnová, 

předseda, Ing. Tomáš Hrdina, místopředseda, Marie Burešová, František Neuberg a Pavel Poustka – 

členové představenstva. Kontrolní komise družstva pracuje ve složení Ing. Josef Setnička – předseda, 

Irena Stanislavová a Mgr. Ing. Martin Klaudys – členové. Aparát správy družstva pracuje ve složení 

Marie Burešová, Vendula Houdková, Martina Hýnová, Lenka Malečková – účetní, Miloš Vorel – 

technik, JUDr. Jaroslava Kapková – právník. 

Na jednání předneseny informace z oblasti technické, ekonomické a právní.  

Technické informace 

Dálkový odečet měřidel  

Změnou zákona č. 67/2013 Sb. a vyhl. č. 269/2015 Sb. je povinnost montáže dálkových měřidel na TV 

a teplo. Termín 1.1.2022 bude zřejmě posunutý, od 1.1.2027 už pouze dálkově odečitatelná měřidla + 

povinnost zpřístupnit informace o spotřebách každému uživateli 1x měsíčně a prokazatelně ho o 

spotřebách informovat. Cílem je snížit spotřebu energií. Zástupci SČMBD řeší připomínky k této 

změně s MMR. Družstvo má nabídku firmy Renova o možnosti montáže vodoměrů s dálkovým 

odečtem. Vodoměry by byly dálkově odečítány pomocí rádiové sběrnice a zobrazovány 

prostřednictvím internetu na PC, tabletu či telefonu. Internetová aplikace umožňuje analýzu a 

exporty dat pro následné rozúčtování spotřeby, přehled a nahlížení do historie. Využití nabídky 

s větším počtem bytových domů slibuje levnější cenu měřidel.  

VHS Benešov s.r.o. instaluje fakturační (patní) vodoměry též dálkové, což přináší výhody: spotřebu lze 

sledovat prostřednictvím webového portálu z domova, pomůže odhalit včas skryté závady na 

domovních rozvodech a kontrolovat odběr v době nepřítomnosti a minimalizovat škody při poruše. 

Rekonstrukce bytů 

Veškeré rekonstrukce bytů je nutné řešit s výborem SVJ, předložit statický posudek a po dokončení 

prací revize elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace. 

Nová zelená úsporám 

Dotace jsou určeny pro bytové domy na zateplování, instalace OZP, podporu hospodaření s vodou, 

zelené střechy apod.  Dotace až 50% ze způsobilých výdajů. Veškeré žádosti pouze elektronicky. Lze 

podat i zpětně, zahájení prací musí být po 1. 1. 2021.  

Povinné revize – revize elektroinstalace a hromosvodů provádí p. Miloslav Maťha, revize PO – Miloš 

Vorel, revize hydrantů – p. Jiří Tlustoš. Prosíme o součinnost a zápis o odstranění závad zjištěných při 

jednotlivých revizích – neodstranění závad může mít vliv na plnění pojistných událostí.   



Dále v technickém bloku představena nabídka firem KOTAS – jednoduchý vstup, Čistění fasád, 

vodovodního potrubí a ÚT. Puštěna video ukázka renovace dešťového svodu od firmy Furanflex a 

hasícího přístroje Fire solution.  

 

Ekonomické informace 

Předpisy r. 2022  

Vypracované předpisy zálohových plateb pro rok 2022 budou k vyzvednutí koncem listopadu. 

V bytových domech, kde jsou náklady rozpočítány na osoby, musí předsedové nejpozději do 31. 10. 

doručit písemně aktuální stav počtu osob v jednotlivých bytech, změnu výše fondu dlouhodobých 

záloh na opravy (počítá se na m²), popř. další změny.  Novinkou je od r. 2022 nutnost dodržení 

správného variabilního symbolu, který má každý vlastník na předpise záloh uvedený. Od roku 2022 

bude možnost placení měsíčních záloh a vyúčtování pomocí QR kódu, který bude na dokladech 

uvedený. 

Ceny dodavatelů služeb na příští rok zatím nejsou známy, počítá se o navýšení o míru inflace r. 2021. 

RNDr. Slezák informuje o změně v platbách za odvoz odpadu viz vyhláška o místních poplatcích. Nově 

od příštího roku bude platbu za odvoz odpadu účtovat Město Vlašim - bližší informace vyjdou ve 

Zpravodaji města. 

Pojištění 

Družstvo má uzavřeny dvě rámcové pojistné smlouvy u pojišťoven – Kooperativa a Generali Česká 

pojišťovna. Pojištění týkající se Kooperativy zajišťuje pro družstvo SČMBD, pojištění Generali Česká p. 

Adrian Müller.     

Navýšení celkové pojistné částky (u Kooperativy) bylo provedeno od roku 2020, nově je v pojistném 

zahrnuto i vodovodní potrubí a pojištění desinfekce. Pojištění obsahuje i pojištění odpovědnosti 

orgánů SVJ. 

Podle hromadné pojistné smlouvy byly vypracovány přehledy pro každý dům.  Tyto přehledy jsou 

poskytovány vlastníkům bytů, kteří si zřizují pojištění svého bytu, a pojistitele zajímá pojištění 

budovy. Nelze však využít pojištění domu – rámcovou smlouvu k soukromým účelům jednotlivých 

vlastníků, ke zřízení zástavního práva, vinkulace apod.   Pojistných událostí v roce 2021 řešeno 16, 

celkové odškodnění zatím ve výši Kč 142 566,--. 

Datové schránky SVJ  

Povinnost vedení datové schránky je novelou zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech. 

Povinnost vzniká od 1.1.2023, schránka bude zřízena automaticky. Všechny úkony vůči státním 

orgánům bude SVJ činit přes datovou schránku, v opačném případě hrozí pokuty. Je to vznik další 

administrativy a nákladů. – jedná se např. o účetní závěrky, změna stanov, daňová přiznání, 

komunikace se zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem v případě vedení mezd/odměn,  

- Zřízení DS je zdarma, archivace dokumentů, notifikace SMS nebo zprávou na email je 

veřejnou správou zpoplatněno. 



- SVJ bude muset pověřit osobu, která bude datovou schránku pravidelně kontrolovat a zprávy 

třídit. 

- správce bude řešit tuto změnu s každým SVJ jednotlivě 

 

Odměny výborů SVJ 

K výplatě odměny člena výboru za výkon funkce je potřeba naplnit dvě podmínky – člen musí být 

řádně zvolen a funkci musí přijmout a druhá podmínka je zvolení výše odměny ze strany 

shromáždění. Funkce tedy vzniká na základě zvolení, není nutné uzavírat smlouvu o výkonu funkce. 

Z odměn je odváděna 15% srážková daň (při nepodepsaném prohlášení poplatníka) a zdravotní 

pojištění ve výši 4,5% členem výboru a 9% odvádí SVJ. Doporučujeme nepřesahovat částku 3 500,--

/měsíc z důvodu odvodu sociálního pojištění. 

Je nutné sledovat, zda za vypláceného člena výboru je odváděno pojistné v minimální výši, jinak by 

SVJ muselo odvádět z minimální mzdy tj. pro rok 2021 Kč 15 200,--. Důležité je i hlásit změny 

zdravotní pojišťovny v průběhu roku. 

Pokud má člen výboru exekuci či insolvenci – odměna by pak šla na úhradu dluhu a SVJ by vznikly 

další administrativní povinnosti. Toto by se nemělo stát, každý člen výboru podepisuje při zápisu do 

OR, že dluhy nemá!  

 

Internetové bankovnictví 

Družstvo používá internetové bankovnictví Komerční banky, ČSOB a České spořitelny. Kvůli vyššímu 

zabezpečení byly aplikace internetového bankovnictví v loňském roce pro právnické osoby měněny. 

Družstvo spravuje 71 SVJ tj. 71 účtů + účty družstva, v několika případech byly řešeny různé 

reklamace.  Předsedové, jako majitelé účtů, museli navštívit pobočku banky, kde docházelo 

k nastavení aplikace internetového bankovnictví a změně dispozic.  Nyní bude potřeba změna 

dispozic pro p. Houdkovou a p. Malečkovou, zejména kvůli zastupitelnosti  – bližší informace 

budeme poskytovat při vyzvednutí předpisů záloh na příští rok.  

 

Účetní závěrky 

Zveřejňování účetní závěrky upravuje § 21a odst. 2 zákona o účetnictví. Účetní závěrku musí zveřejnit 

každá účetní jednotka, která je zapsána ve veřejném rejstříku.  

Zveřejněním se rozumí uložení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu, kde je příslušná 

účetní jednotka registrována, tj. pro nás Městský soud v Praze. 

Poté, co soud administrativně zajistí zveřejnění, je možno si tuto závěrku jakéhokoli subjektu 

prohlédnout, neboť je veřejně zpřístupněna ve sbírce listin tohoto subjektu. Závěrku tvoří obecně 

rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha v účetní závěrce.  

Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy se má uskutečnit po  schválení příslušným orgánem, 

a to do 30 dnů po splnění této podmínky. Nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne (což je 

https://zakony.pohoda.cz/danove-a-financni-pravo/zakon-o-ucetnictvi/


31. 12. Příslušného kalendářního roku) bez ohledu na to, zda byla schválena, či nikoliv. 

Je nutné, abyste uskutečnili každoročně shromáždění, na kterém účetní závěrku schválíte. Zápis je 

nutné dodat neodkladně, abychom mohli zajistit zveřejnění závěrky na MěS v Praze. Při 

neschválení účetní závěrky se dostáváte do administrativních potíží! Při nepředložení účetní 

závěrky MěS hrozí velké pokuty. 

Doposud máme schváleny účetní závěrky bytových domů čp. 261, 256, 257 Divišov, ve Vlašimi: čp. 

1000, čp. 990, čp. 1144,5, čp. 1173,4 čp. 1183,4 čp. 1208,9 čp. 1301,  čp. 1303,4 čp. 1314,15, čp.   

1466,  čp. 1471-3, čp. 1474,5 čp. 1476,7 čp. 1485,6 čp. 1493,4  čp. 1506 čp. 1598-1601. 

 

 

Skartace účetních dokladů 

 

Letos provádíme skartaci účetních dokumentů, která se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 

Konkrétně se jedná o dokumenty starší 10 let, tj. do roku 2011 a jedná se o bankovní výpisy, faktury, 

pokladní doklady, vnitřní doklady SVJ. Mzdové a technické dokumenty se neskartují! 

 

Informace z právní oblasti 

Probíhají volby výborů/předsedů SVJ. U třinácti voleb již proběhlo, u sedmnácti SVJ  zbývá do konce 

letošního roku volby provést! Jedná se o SVJ: čp. 1463-5, 1243-4,1305-6,1416-17,1462, 1497-8,1467-

9,1355-6,1345-6,1302, 1208-9,1129,1640-1, 1476-7,1495-6,671,970 v dalších společenstvích volby 

budou probíhat v příštím roce.  Stávající členy výborů žádáme o zapojení a zapracování nových členů 

orgánů SVJ, se zpracováním podkladů na MěS Vám pomáháme a samozřejmě pomůžeme. 

Při změně vlastníka bytové jednotky doporučujeme vyžádat si potvrzení o bezdlužnosti a tím předejít 

možným finančním nesrovnalostem a  následným sporům v řešení dluhů.   

Novela zákona č. 67/2013 Sb. § 13 – pokuty za prodlení s nepeněžním plněním  - pokutu 

doporučujeme na shromáždění SVJ odsouhlasit ve výši 1,--Kč/za každý započatý den prodlení. 

V případě, že si tuto částku neschválíte, je zákonem daná částka 50,--Kč za každý započatý den 

prodlení.   Důvodem odsouhlasení nižší částky jsou šikanózní žaloby ze strany vlastníků bytů na SVJ. 

Dále podány informace ke stanovám a zákonu o evidenci skutečných majitelů (za SVJ se skuteční 

majitelé už nezapisují, ti co jsou dosud zapsáni, ty vymaže soud bez návrhu sám). Upozorněno na 

sledování změn v rejstříku SVJ a v katastru nemovitostí - tím zamezit šíření úmyslných podvodů. 

Doporučujeme znát a řídit se stanovami společenství. Vzhledem k epidemiologické situaci neotálet se 

svoláním shromáždění a dodržet projednání dokumentů uložených zákonem (účetní závěrky apod). 

 

 

 

Po diskusi skončeno v 19 hodin. 

Zapsala: Martina Hýnová  


