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ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM  

SPOLEČENSTVÍ  VLASTNÍKŮ JEDNOTEK RAVENNSKÁ 321, 322 

 

Datum vydání: kafu 

ZA VÝBOR SVJ  

Předseda:   Ing. František Horák 

Místopředseda:  Ing. Karel Fuka, Ph.D. 

Člen:    Miluše Micková 

BODY PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 

1. Důvody rozhodnutí 

2. Postup hlasování 

3. Zpráva o výsledcích hospodaření SVJ za rok 2021 

4. Zpráva o činnosti výboru 

5. Návrh rozpočtu na další období pro schválení 

6. Návrh úkolů pro výbor na další období pro schválení 

ČÁST ZPRAVODAJSKÁ  

ÚVOD 

Tento dokument slouží jako shrnutí podkladů pro hlasování per-rollam. Obsahuje zdůvodnění, 

postup hlasování, jednotlivé zprávy. Následuje část schvalovací. Část schvalovací je rozeslána 

v podobě hlasovacího formuláře všem členům SVJ do jejich schránek. Navíc jsou uvedeny 

přílohy s podrobným ekonomickým rozborem, které jsou s ohledem na citlivost údajů pouze na 

nástěnce.  
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DŮVODY ROZHODNUTÍ 

Výbor SVJ dne 22.5.2022 zveřejnil pozvánku na schůzi shromáždění s plánovaným datumem 

15.6.2022. Zároveň výbor vyzval vlastníky, aby do 8.6.2022 na nástěnce vy formuláři buďto 

svým podpisem závazně potvrdili, že se schůze zúčastní, nebo indikovali, že preferují hlasování 

per rollam. K 8.6.2022 byly součty podpisů následující: 

 

POSTUP HLASOVÁNÍ 

Hlasování per rollam se děje bez osobní účasti na schůzi shromáždění. Každý člen SVJ bude mít 

k dispozici všechny podklady na nástěnkách a Webových stránkách SVJ a ve své poštovní  

schránce nalezne usnesení ke schválení. Pokud souhlasí se zněním usnesení, podepíše jej a 

vhodí do schránky v domě, případně pošle ofocené s podpisem na e-mail SVJ  

( ravennska.321-322@seznam.cz). 

U bodů, kde nesouhlasí, zaškrtne položku nesouhlasím, u bodů, kde se chce zdržet hlasování, 

zaškrtne zdržel se hlasování. Lhůta na hlasování je 20 dnů od doručení, tj. do 12.7.2022.  

Výsledky hlasování je výbor povinen zveřejnit, učiní tak na Webových stránkách a nástěnce. Aby 

hlasování bylo platné, musí se zúčastnit aspoň polovina všech členů SVJ, tzn. poslat svůj hlas 

zpět.  

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ SVJ 

Podrobné výsledky hospodaření za rok 2021 jsou vyvěšené na nástěnkách. Zpráva o 

hospodářském výsledku tvoří přílohu č. 1. Hospodářský výsledek je 0,-Kč, SVJ rozdělilo veškeré 

zisky, které plynou z pronájmu společných prostor svým členům, což bylo zohledněno 

v konečném vyúčtování záloh za služby za rok 2021. Fond oprav oproti minulému roku vzrostl. 

ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝBORU 

Výbor SVJ se za minulé období zabýval těmito úkoly: 

1. Hlavní úkoly: 

1.1. Výbor zajistil instalaci pasivního zabezpečení. Mříže jsou instalovány pod všemi 

vchody.  Instalace byla několikrát původním dodavatelem odložena kvůli kapacitním 

problémům způsobeným Covid, až nakonec tento dodávku odvolal, protože již nemohl 
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mříže dodat za původní cenu kvůli stoupajícím vstupním nákladům. Výbor znovu tedy 

připravil výběrové řízení, původní dodavatel se ale již nepřihlásil. Z oslovených firem 

byla proto vybrána firma EKRO CZ, která nabídla nejpříznivější cenu a byla schopna 

dodávku provést brzy. Nakonec ale i EKRO opět kvůli COVID muselo realizaci odložit až 

na nový termín v průběhu zimy 2022. Dodávka nakonec byla dokončena bez dalších 

problémů. Konečná cena byla 98.249,58 Kč.  

1.2. Výbor zároveň při instalaci mříží nechal posoudit stav venkovních zábradlí, která jsou 

mnohde v havarijním stavu (prorezlá). V současné době probíhá složité hledání 

dodavatele (EKRO CZ, které možnou realizaci také přislíbilo, se z kapacitních důvodů do 

výběrového řízení zatím nepřihlásilo a podobně narážíme u dalších dodavatelů). 

1.3. Výbor jednal o možnosti opravy venkovních omítek poškozených od ptáků, což je opět 

akce, která se několikrát odložila. Nakonec se podařilo zajistit opravu odbornou firmou 

specializující se na výškové práce a došlo k opravě fasády. Cena oprav včetně stav. 

dozoru činila 18000,- Kč.  

1.4. V listopadu 2021 došlo k požáru v bytě č. 17/321. Požár se podařilo uhasit přivolaným 

hasičům velmi brzy. Díky dýmu ale došlo nejen k poškození interiéru bytu, ale i fasády a 

stavebních konstrukcí ve společném vlastnictví. Výbor společné s majitelkou bytu paní 

Mgr. Faltusovou spolupracoval s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna na likvidaci 

škody, kde jak SVJ tak paní Mgr. Faltusová mají uzavřenou pojistku. Pojišťovna zajistila 

sama sanační firmu jak pro soukromý majetek majitelky, tak pro společné části 

spravované SVJ. Podařilo se zajistit nakonec likvidaci všech škod, které byly 

fakturovány za SVJ v celkové výši 366.285,- Kč, které ale byly zcela hrazeny 

pojišťovnou.  Pojišťovna ale doporučila SVJ navýšit pojistné částky s ohledem na cenový 

vývoj na trhu nemovitostí. Toto doporučení výbor vzal na vědomí a uzavřel novou 

pojistnou smlouvu, jak je vysvětleno v bodu 1.6  

1.5. S ohledem na komplikovanou situaci na stavebním trhu se velice obtížně zajišťují 

drobnější stavební dodávky. Výbor se proto obrátil na specializovanou zámečnickou 

firmu Jiří Brigl, zámečnictví a sklenářství, která zajistila alespoň vyladění zavíracích 

mechanismů vchodových dveří, které jsou dlouhodobě ve špatném stavu. Pan Brigl 

potvrdil zároveň, že zadní vchodové dveře v č. 321 nepůjde opravit jinak než za pomoci 

stavebních prací. SVJ se již několik měsíců snaží zajistit stavební firmu, která by 

provedla opravu podlahy u zadních dveří č. 321 tak, aby dveře bylo možné bez 

problémů zavírat.  

1.6. Výbor zajistil uzavření nové pojistky na společné části domů, která reflektuje současné 

ceny na trhu nemovitostí, jak doporučila pojišťovna Generali Česká pojišťovna a.s. 

S ohledem na to, jak pojišťovna bezvadně zajistila likvidaci škod po požáru výbor zůstal 
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u Generali České pojišťovny. Při této příležitosti se informoval výbor u zástupce 

pojišťovny na podmínkách a stále platí, že uzavřená pojistka v žádném případě 

nezahrnuje vnitřní vybavení bytu a zástupce pojišťovny rovněž doporučuje majitelům 

si zvlášť individuálně pojistit i vnitřní stavební součásti jejich bytů.  

2. Drobná údržba objektů kromě výše zmíněných: 

2.1. Opravy výtahů – běžné závady. 

2.2. Topení – oprava topení v bytech. Zajistil pan Čabla.  

2.3. Oprava centrálního telefonu ve vchodě č. 321 

3. Pravidelné revize 

3.1. Požární revize – bez velkých problémů. Opět se ale ve společných prostorách objevují 

uskladněné věci. Proto žádáme vlastníky, aby si tyto uklidili, jinak dojde k jejich 

odstranění a likvidaci bez možnosti náhrady škody. 

3.2. Odborná zkouška výtahu – nalezené připomínky řeší výbor s firmou Schindler, a.s.  

4. Ostatní – výbor vzal na vědomí změnu majitele bytu č. 3/321, kdy paní Jana Arhio prodala 

svůj byt panu Martinu Pantákovi. 

ČÁST SCHVALOVACÍ  

SCHVÁLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2021 

Hospodářský výsledek je 0,-Kč, SVJ rozdělilo veškeré zisky, které plynou z pronájmu společných 

prostor svým členům, což bylo zohledněno v konečném vyúčtování záloh za služby za rok 2021.  

NÁVRH A SCHVÁLENÍ ROZPOČTU NA DALŠÍ OBDOBÍ 

S ohledem na současný výrazný nárůst cen energií a dalších položek výbor konzultoval rozpočet 

jak se správcovskou firmou, tak i zkoumal chování několika dalších SVJ. S ohledem na značně 

nestabilní situaci vzal při návrhu nového rozpočtu v úvahu zejména tyto skutečnosti: 

- Ceny energie značně vzrostly a již i naši dodavatelé na tuto situaci reagovali zdražením. 

Není možné zatím očekávat, že by došlo ke změně v trendu 

- S ohledem na vývoj cen ve stavebnictví i cen služeb se ani zde nedá uvažovat o snížení a 

tudíž lze konstatovat, že reálná hodnota fondu oprav celkově klesá. Není proto již možné 

uvažovat o kompenzování vyúčtování z tohoto fondu. 

Proto výbor navrhuje následující změny rozpočtu: 
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1. S ohledem na to, že pražský magistrát byl nucen zvýšit cenu svozu odpadu a našeho SVJ 

se toto zvýšení významně dotklo (cena se v podstatě zdvojnásobila), zvýšit výběr části 

záloh za svoz komunálního odpadu  na 85 Kč za osobu. 

2. Protože kapitola úklid je dlouhodobě v záporu (smlouva za úklid jako taková se ale 

nezměnila), navýšit platbu na 55 Kč za osobu. 

3. S ohledem na to, že Pražská energetika je nucena zvýšit cenu elektřiny, navrhujeme 

zvýšit zálohy na elektřinu ve společných prostorách o 20%. tj. na  25 Kč za osobu. 

4. U záloh za teplo a teplou vodu se diametrálně liší zálohy a zvýšení ceny centrálního tepla 

pro další období není zatím známé. Proto navrhujeme u těch, kteří mají za tyto položky 

nedoplatek nebo přeplatek menší než 15%, zálohy nastavit tak, aby byly vyšší o 15% než 

spotřeba rozdělená na dvanáct měsíců za minulý rok. Ti, u nichž byly zálohy vyšší 

alespoň o 15% než skutečná spotřeba, se tyto měnit nebudou. 

K navýšení dojde od 1.8.2022. 

Se správcovskou firmou jsme se zároveň dohodli, že pro zvýšení transparentnosti 

vyúčtování dojde ke konkretizaci některých položek (budou vyjmuty z kapitoly „ostatní“), 

aby vlastníci lépe věděli, na kterou kapitolu kolik vydávají. 

NÁVRH A SCHVÁLENÍ ÚKOLŮ PRO VÝBOR NA DALŠÍ OBDOBÍ  

Dle přehledu o dosavadní činnosti výboru za minulé období výbor navrhuje ke schválení 

následující priority pro hlavní činnost na další období: 

1. Zajistit výměnu venkovních zábradlí, které je mnohde v havarijním stavu. 

2. Najít dodavatele a provést stavební práce tak, aby se opravilo zavírání zadních dveří ve 

vchodě č. 321. Zároveň se bude výbor informovat o cenách venkovních dveří, aby bylo 

možné posoudit možnosti opravy/výměny předních vchodových dveří a sanaci vnitřních 

dveří v přízemí, které jsou rovněž ve špatném stavu.  

3. Protože se změnila legislativa ohledně měření spotřeby tepla a vody, která ukládá kromě 

povinnosti využívat dálkový odečet i další nové povinnosti, výbor bude spolupracovat se 

společností Tesporac na naplnění všech těchto povinností pro rozúčtování za rok 2022. 

Podstatná část změny, tj. dálkový odečet naše SVJ naštěstí již několik let splňuje, tzn. 

opatření by se nemělo významně promítnout do nákladů SVJ.  

 

 

 

Podepsáni členové výboru SVJ 
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_________________________    

Ing. František Horák,  

předseda výboru 

 

________________________    ________________________ 

Ing. Karel Fuka, Ph.D.    Miluše Micková 

místopředseda výboru    členka výboru 

 

 


