
Zápis č. 7 z řádného jednání kontrolní komise BDTC7 
konaného dne 11.10.2018 od 19.00 do 21.00 hod v kanceláři BD 

 
Kontrolní komise se od svého zvolení dne 7. 12. 2017 sešla celkem: 

 • 7 krát na samostatném jednání  
 • 9 krát byla přítomna jednání představenstva 

Přítomni: E. Sadílková, A. Cikhart, J. Svojtka 
 
Kontrola minulého zápisu – požadavky KK  které stále trvají: 
 

Plné moci - Nesplněno 

Opakovaně žádáme pana Kalaše o dodání čestného prohlášení o likvidaci plných mocí. Zpráva, kterou 

pan Kalaš odeslal na email KK neobsahuje náležitosti dokumentu čestného prohlášení.  
 

Předání kompletní agendy BD mezi oběma představenstvy - Nesplněno 

V zápise č. 6 KK žádala představenstvo BD, aby vyzvalo kolegy (p. Kalaše a p.Mikáta) z předchozího 
představenstva k předání dokumentace a o termínu předání informovalo KK.  
Od představenstva BD jsme ohledně předání nedostali žádnou zprávu. O faktu, že nebyla předána 
kompletní agenda BD jsme informovali členskou schůzi dne 8.8.2018.  
 

Opakované důrazné upozornění KK k spolupráci mezi BD a VD. Kontrolní komise již 
upozorňovala v zápise č. 6. – Nesplněno 
Stále trvají problémy s včasným předáváním dokladů a výstupů mezi Vašimi domy a BDTC7. KK 
doporučuje představenstvu dohodnout se správcovskou firmou Vaše domy, pevné termíny a to 
formou harmonogramu, zahrnout do dodatku stávající smlouvy – OBRATEM.  
 

Opakovaně žádáme Př. BD o opravu Zápisu z jednání představenstva konaného dne 30.7.2018 od 
18 – 19:30 hod. v kanceláři BD. – Nesplněno 
V Zápisu jsou chyby.  
Dále mělo Př. BD vysvětlit proč je bez zjevné souvislosti použit pojem „Zmocněnec?“ - v zápise 
z představenstva BD ze dne 30.7.2018, v článku e., písmeno b.     
 

Náprava vkladového výmazu zástavního práva k bytu 32/1773 – Nesplněno 
Opakovaně žádáme představenstvo o podrobné vysvětlení, z jakého důvodu bylo nutné právní firmou 
vypracovat nápravu.  
 
Nové požadavky KK 
 

Žádáme o zvukový záznam z Náhradní členské schůze BD, konané dne 8.8.2018.  
Zvukový - neupravovaný záznam z Náhradní členské schůze BD, konané dne 8.8.2018. Dodejte ve 
formátu MP3, nebo jiném formátu prostřednictvím úschovny nejpozději do 21.10.2018.   
 

Podnět představenstva pro KK BDTC7 
Předseda KK požádal bývalé členy představenstva a bývalého předsedu KK o jejich stanovisko 
k podnětu současného představenstva. Pan Kalaš a pan Mikát se k podnětu nevyjádřili. Vyjádřila se 
pouze paní Sokolovská a pan Šorm. Jejich vyjádření je součástí tohoto zápisu.  
KK považuje tuto záležitost za vyřešenou s konstatováním, že podnět představenstva nebyl 
odůvodněný a v práci pí. Sokolovské a pana Šorma bylo vše v pořádku.  
 

Neexistuje plán oprav a údržby.  
KK BD upozorňuje SV, kterého je BD kolektivním členem a pravidelně měsíčně přispívá na opravu a 
údržbu domů, že neexistuje žádný plán oprav a údržby domů. Žádáme o vytvoření plánu oprav a 
údržby a předložení KK BD do 31.10.2018. 
 

Urgentně žádáme o aktuální evidenci družstevníků platnou k 30.9.2018.   
Žádáme o urychlené odeslání na email KK. OBRATEM, nejpozději do 21.10.2018.  
 

Chyba ve vyúčtování služeb – bereme na vědomí  
Podnět paní Sokolovské, která na chybu ve vyúčtování služeb upozornila v emailu bdtc7@seznam.cz a 
kkbdtc7@seznam.cz již dne 1. 6. 2018, opakovaně toto upozornění posílala dne 13.8.2018. 
Upozornění na tuto chybu posílala rovněž na účetní firmu Vaše domy. Chyba ve vyúčtování služeb 
měla dopad i na účetní závěrku roku 2017. Př. BD neodpovědělo na email paní Sokolovské a navíc    
Př. BD toto upozornění vůbec neřešilo. Žádáme Př. BD, aby sjednalo nápravu.   
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Dopis paní Sokolovské – stížnost na Zápis z jednání ze zasedání výboru ze dne 25.6.2018. – 
KK vzala stížnost na vědomí. K stížnosti uvádíme, že paní Sokolovská na email KK svůj nesouhlas 
s rozdělením odměn  odeslala dne 3.5.2018. Kontrolní komise požádala představenstvo o zařazení 
tohoto bodu na pozvánku členské schůze dne 18.5.2018 a opakovaně 24.5.2018. Z uvedeného 
vyplývá, že informace uvedena v Zápise výboru ze dne 25.6.2018 není pravdivá.  
 
Úryvek ze Zápisu  z jednání Výboru SVTC7 7/2018 konaného dne 25. 6. 2018  
od 18.00 do 19.00 hod v kanceláři BD: 
 

Vážená kontrolní komise SV,  
Bohužel termín vyvěšení pozvánky na web SVTC7 nebyl o den dodržen vzhledem k úpravám 
pozvánky BD na poslední chvíli (pozvánka BD se v některých bodech shoduje s pozvánkou SV), kdy 
na doporučení KK BD byl po stížnosti pí. Sokolovské dodán do pozvánky bod ohledně projednání 
mimořádných odměn pro členy orgánů BD za období 7- 12/2016 a 1-11/2017. 
  
KKBDTC7 žádá Kontrolní komisy SVTC7 o zajištění nápravy ohledně nepravdivé informace 
uvedené v Zápise výboru SV z 25.6.2018. 
 
Email doručený od pana Šorma KKBDTC7 dne 30.9.2018 - za KK jsme přijali podnět od pana 
Šorma. Pan Šorm žádá KK aby: 

a.)  Prošetřila, kdo se dopustil zveřejnění nepravdivých informací z jednání náhradní členské 
schůze ze dne 8.8.2018.  KK žádá Př.BD o vyjádření k tomuto bodu do 21.10.2018. 

b.) Dokončila šetření ohledně nesprávného svolání řádné členské schůze s určením skutečných 
viníků a celkových promarněných prostředků. KK žádá Př.BD o vyčíslení celkových nákladů 
ohledně nesprávného svolání členské schůze konané dne 13.6.2018.   

c.) Aby po dokončení šetření výše uvedeného zveřejnila na stránkách BDTC7 své závěry. KK své 
závěry zveřejní po obdržení podkladů od Př. BD.  

d.) Zjistila, kdy se hodlá představenstvo BDTC7 vyjádřit formou zápisu ze zasedání k přečteným 
dopisům a o této skutečnosti mne informovala. KK žádá o vyjádření Př.BD.  

e.) Zjistila, zda je pro představenstvo BDTC7 závazné usnesení členské schůze a pokud ano, pak 
zda byly, nebo kdy budou vyplaceny odměny pro minulou KKBDTC7 za období 2016-2017. 
KK žádá o vyjádření Př.BD.  

 
Email BD - KK požaduje předání přístupů na email bdtc7@seznam.cz. KK nechápe, proč byl bez 
předešlého upozornění přístup pro členy kontrolní komise zrušen.  
 

Zapsala: E. Sadílková 
Kontrola: A.Cikhart 
Kontrola: J. Svojtka (se zápisem nesouhlasí) 
  
Přílohy zápisu:  

Příloha č.1 Vyjádření pana Šorma na podnět KK,  
Příloha č.2 Vyjádření paní Sokolovské na podnět KK 

=========================================================================================== 
Přílohy zápisu 

PŘÍLOHA č.1  
 

---------- Původní e-mail ---------- 

Od: Miroslav Šorm <mirso@post.cz> 

Komu: kkbdtc7@seznam.cz 

Datum: 22. 9. 2018 16:51:45 

Předmět: Re: Žádost o vyjádření k podnětu 
 

 

Vážená kontrolní komise BDTC7, 
 

omlouvám se za zpoždění, s kterým reaguji na Vaši žádost o vyjádření k podnětu představenstva, ale 
můj původní záměr byl na tyto snahy zdiskreditovat práci bývalé předsedkyně představenstva vůbec 
nereagovat. Po rozmluvě s p. Svojtkou se tedy k tomuto nesmyslu vyjádřím. 
 

Úvodem - je nesmyslné vyžadovat od bývalého člena-předsedy KK BDTC7 jakékoliv potvrzení o tom, 
zda bývalá KK BDTC7 řešila střed zájmů bývalé předsedkyně představenstva jenom z toho důvodu, že 
všichni členové BDTC7 znali skutečnost, že pí. Sokolovská má dva syny, kteří se jmenují jako ona. 
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K bodu a) Pí. Sokolovská jako předsedkyně představenstva BDTC7 společně s ostatními členy 
představenstva (p. Kalaš a p. Mikát) samozřejmě aktivně zasahovala do projednání smluv, byla to její 
povinnost jako statutárního orgánu, jednání jsem byl osobně přítomen a vím, že byla preferována 
především kritéria solidnosti příštího člena BD, což je v souladu s péčí řádného hospodáře. 
 
Znovu opakuji, že u tohoto jednání byli všichni členové představenstva BDTC7 a postup, který byl 
následně realizován, schválili. 
Udivuje mne proto, že představenstvo BDTC7 jehož jedním členem je i p. Kalaš, vyžaduje na kontrolní 
komisi BDTC7 nějaké prověření. To už se p. Kalaš nepamatuje, nebo se nechce pamatovat? 
 

K bodu b) Odpověď je velmi jednoduchá - každý vážný zájemce o pronájem družstevního bytu se 
mohl každé pondělí na jednání představenstva BDTC7 o této možnosti informovat. Ano tehdy se 
představenstvo skutečně scházelo každé pondělí a bylo připraveno řešit požadavky jednotlivých členů 
BD. Není mi známa žádná právní úprava, která by přikazovala statutárním orgánům vést nějaký 
pořadník žádostí zájemců.Pokud mne paměť neklame, v jedné z kovových skříní v kanceláři BD byly 
desky, do kterých se žádosti ukládaly a v případě uvolnění bytové jednotky o nich bylo následně 
jednáno. 
 

Na závěr jenom dodávám, že představenstvo BDTC7 které šíří nepravdy a pomluvy na moji osobu pro 
mne není orgán na který se lze obrátit v případě potřeby řešit problémy. 
  

Pokud to vyjádřím méně formálně domnívám se, že současné představenstvo BDTC7 svojí nedbalou 
prací velmi silně škodí celému bytovému družstvu. A pokusy řešit vlastní nedbalost snahou hodit vinu 
na někoho jiného formou pomluv tomu nasvědčují. 
 

Přeji kontrolní komisi BDTC7 mnoho zdaru v další nelehké práci a jsem s pozdravem 
Ing. Miroslav Šorm 
 
 

PŘÍLOHA č.2  
 

Dobrý den, vážená kontrolní komise, 

ozývám se na základě  Žádosti o vyjádření k podnětu od pana Svojtky, zaslaného e-mailem   
dne 5.9.2018. jako „Podnět představenstva pro KK BDTC7“ z jednání představenstva BDTC7 
konaného dne 30.7.2018 od 18.00 do 19.30 hod.  
 

Podnět představenstva pro KK BDTC7  
z jednání představenstva BDTC7 konaného dne 30.7.2018 od 18.00 do 19.30 hod. :  
 a.      Žádáme prověřit, zda kontrolní orgány BDTC7 řešili střet zájmů při výkonu funkce paní Sokolovské. Paní Sokolovská se 
účastnila a aktivně zasahovala do projednávání podpisu několika smluv se svými blízkými (konkrétně svými dvěma syny). 
Podle ZOK byla povinna o tomto střetu zájmů informovat KK a představenstvo BDTC7, tyto orgány jí mohli při podezření na 
střet zájmů omezit výkon mandátu při podpisu a projednání těchto smluv.  
b.      Dále by představenstvo BDTC7 vědělo, kde měli členové BDTC7 možnost zjistit, že je možné se zapsat do pořadníku 
zájemců o pronájem družstevních bytů. Většině dotázaných členů BDTC7 nic takového známo nebylo. Navíc je krajně 
podezřelé, že v tomto pořadníku    2x vyhráli blízcí bývalé paní předsedkyně (synové), z nichž jednomu byl následně prodán 
členský podíl s právem k nájmu. Řešila toto bývalá KK?  
 Vzhledem ke skutečnosti, že tato událost se týká předcházejícího představenstva BD a bývalé KK,  žádám Vás, jakožto člena 
zmíněných orgánů BD o Vaše vyjádření k tomuto podnětu na email KKBDTC 7 

S podravem Jan Svojtka 
 

a uvádím postupně k jednotlivým bodům: 
 

bod 1) 
i. Členové představenstva (p.Kalaš i p.Mikát) i členové KK BD byli informováni, že mám tři děti a 

tak nemůže být pochyb, že bych něco zamlčela. 
ii. Současně, členové bývalého představenstva (p.Kalaš i p.Mikát) byli u všech jednáních 

představenstva ve kterých se rozhodovalo o obsazení nájemních bytů. Všechny Smlouvy jsme 
za představenstvo BD podepisovali vždy společně.   

iii. Kontrolní komise (dále jen KK) v době svého působení od 26.11.2014 do 26.11.2017 – byla 
pravidelně přítomna na jednání představenstva BD, které se konalo každé pondělí od 18.00 hod 
– minimálně do 20.00 hod v kanceláři BD 
a) KK byla podrobně průběžně informována o veškerém dění v BD 
b) KK měla pasivní  přístup ke všem účtům BD 
c) KK měla aktivní přístup na e-mail BD  



d) S KK byly průběžně řešeny všechny důležité záležitosti BD 
e) KK bylo  samozřejmě známo, že mám tři děti, které mají stejné příjmení jako já 
f) KK i členové představenstva moje děti osobně znali, protože mnohokrát pomáhali při 

různých činnostech pro BD (zapisovatelé na členských schůzích, roznášení podkladů do 
schránek BD, správa webu, atd), 

g) Můj mandát měly možnost tyto orgány omezit, ale nikdy se tomu tak nestalo, protože nebyl 
důvod mandát omezovat, členové orgánů byli vždy řádně informování. 

h) Smlouvy a veškerou důležitou dokumentaci a podklady jsme podepisovali po projednání 
v představenstvu a v kontrolní komisy, 

i) Ohledně tvrzení, že jsem aktivně zasahovala do úpravy smluv o nájmu uvádím: 
 

i. Nájemní smlouva k nájemnímu bytu 19/1774 – je zcela standardní – uložena v osobních 
dokumentech domu 1774 u nájemců v bytě č. 19 - v kanceláři BD. Po přijetí za člena BD 
byla zpracovaná standardní Nájemní Smlouva, kterou měl podepsanou každý člen BD - 
nájemce družstevního bytu. Pokud by se náhodou Smlouvy nenalezly, předložíme 
originál. 

 

ii. Nájemní smlouva k bytu 25/1772 – musela být atypická – byla řešena jako vzorová. V 
případě uvolnění dalšího nájemního bytu se může postupovat podle ní.V bytě 25/1772 
nebyly po ukončení rekonstrukce podlahy, světla, kuchyňská linka, sporák, 
vestavěné skříně, garnyže, ani žádné další nezbytné vybavení, které bylo a je 
v současnosti obvyklé u pronajímaného bytu. (Rekonstrukce bytu, podle schválené 
cenové nabídky v tomto provedení stála 198.000,- Kč včetně DPH a obsahovala - 
vybourání původního a nefunkčního bytového jádra, vyzdění, obložení a instalace všech 
zařizovacích předmětů v koupelně a na toaletě,  novu elektroinstalaci v celém bytě 
včetně revize, opravu omítek, natažení perlinky, nové omítky a výmalba 2x, osazení 
nových vnitřních dveří, nátěry topení a zárubní.  
 

iii. Žádné jiné Smlouvy nebyly řešeny. Shrnutí k tomuto bodu - byly použity dvě zcela 
standardní smlouvy a jedna atypická v souladu se zákonem.  

 

iv. Návrh Nájemní smlouvy zpracovávala právní kancelář RDL, byla projednávána jak na 
představenstvu, tak k tomuto bodu byla svolaná celá KK, která měla možnost se 
s podmínkami pronájmu bytu 25/1772 seznámit.  
 

v. Smlouva musela být zpracována v souladu s § 2242, odstavec 2, OZ, kdy:  
„Pronajímatel se může s nájemcem dohodnout, že k obývání bude předán byt, který není 
způsobilý k obývání. Takové ujednání je platné, jen jsou-li zároveň ujednána zvláštní 
práva a povinnosti plynoucí ze zvláštní povahy bytu, včetně výše a způsobu úhrady 
nákladů na provedení nutných úprav“.  

 

vi. V případě, že by stav bytu nebyl v nájemní smlouvě akcentován, tak by se BD jako 
pronajímatel dopustil porušení zákona, protože by byt nesplňoval § 2243 OZ„Byt je 
způsobilý k nastěhování a obývání, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje 
za dobrý, a pokud je zajištěno poskytování nezbytných plnění spojených s užíváním bytu 
nebo s ním souvisících“,  

 

vii. Současně by hrozilo, pokud by Smlouva nebyla přizpůsobena tehdejšímu stavu bytu, že 
by Nájemce mohl postupovat podle § 2245 
„Využije-li nájemce právo nenastěhovat se do bytu, není povinen platit nájemné po dobu, 
co vada trvá. Nastěhuje-li se, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud 
pronajímatel vadu neodstraní; to platí i v případě podstatné vady v poskytování plnění 
spojeného nebo souvisícího s užíváním bytu“,  

 

viii. Smlouvu jsem s právní kanceláří řešila skučně jenom já, protože žádný z členů 
představenstva o to neměl zájem,   

 

ix. Nájemní smlouva včetně všech dalších dokumentů  byla uložena k dokumentům bytu 
25/1772. Pokud by nebyla Smlouva k nalezeni, předložím na vyžádání KK Originál,  

 
x. KK byla podrobně informována jak o pronájmu bytu č. 19 v domě 1774, tak o pronájmu 

bytu č. 25 v domě 1772. 
 



xi. Co se týká pronájmu bytu č.25 v domě 1772 – Smlouva o nájmu nikdy nebyla 
naplněna, syn v bytě nikdy nebydlel. Nájem ale uhradil za dva měsíce v plné výši, bez 
slev uvedených ve Smlouvě. 
 

bod 2) 
a) Přijetí/nepřijetí za člena BD v souvislosti s dřívějším pronájmem nájemního bytu, měli 

možnost ovlivnit členové BD na členské schůzi, dne 26.11.2016.   
b) Žádosti o přijetí za člena BD podali další - celkem čtyři zájemci, z nichž celkem tři splnili 

stejnou podmínku - pronájmu nájemního bytu i podání žádosti o přijetí za člena BD. 
c) Žádosti byly projednány na představenstvu, které je doporučilo k projednání členské schůzi 

dne 26.11.2016  
d) Členská schůze dne 26.11.2016 všechny 4 zájemce přijala za členy BD.  
e) Žádné výhody ani výjimky u žádného ze zájemců nebyly. Vždy šlo o zvážení aktuální 

situace, solidnosti a solventnosti zájemce a jeho vztahu k místu a domům našeho BD.  
f) V orgánech BD jsme vždy zvažovali jestli se jedná o solidního zájemce.  
g) Na základě těchto  principu byli kandidáti vybíráni.Usilovali jsme o to, aby měli zájem o 

dlouhodobý pobyt v bytech BD, dané příležitosti si vážili a stali se bezproblémovými 
nájemci/členy BD. 

h) Opravdoví zájemci o možnosti podávat Žádosti o Pronájem uvolněných nájemních 
bytu věděli dlouhodobě. O této možnosti se dozvídali na členských schůzích, kde to bylo 
průběžně prezentováno, již od roku 2010. 

i) O tom, že ke skutečným zájemcům o pronájem bytu se informace vždy dostaly, svědčí   i 
čtyři žádosti mladých lidí z roku 2017, (konkrétně Romofová Martina, Pejskarová Petra – 
obě 1772, Scharf Dominik a Bechyňová Petra – oba 1775), kteří se zde narodili, nebo zde 
od útlého dětství bydlí a mají k lokalitě velmi osobní vztah. A právě tito lidé jsou pro BD 
ideální jako nájemci, v případě zájmu i jako členové BD. Jsou to ti zájemci, kteří se zde 
chtějí usadit trvale a chtějí zde dlouhodobě žít, případně založit rodinu.  

j) Tito čtyři mladí lidé, projevili svůj zájem o volný byt v domě 1772. Jejich žádosti jsem 
osobně předávala předsedovi představenstva p. Kalašovi, začátkem ledna 2108.  
Doporučila jsem je představenstvu oslovit a nabídnout jim pronájem bytu v domě 1772. 
Bohužel se těmto čtyřem zájemcům nikdo z vedení BD do dnešního dne neozval.  
Vedení BD raději volilo pronájem bytu zveřejnit inzerátem.    

k) K „pořadníku“ který p. Žabka v Zápise zmiňuje, uvedu, že o žádné „Výhry, nebo loterii“ se 
nejednalo. Vždy se braly v potaz Žádosti podle data doručení a tyto byly řešeny na zasedání 
představenstva a KK.  

l) Dalšími zájemci, kteří měli možnost získat pronájem, byly jiní dva nájemci, kterým byl 
uvolněný nájemní byt pronajatý. 

 
bod 3) 
Podnět představenstva pro KK BDTC7  
z jednání představenstva BDTC7 konaného dne 30.7.2018 od 18.00 do 19.30 hod.  
 

Zde musím uvést, že dne 30.7.2018 v době od 18.00 hod do 19.30 hod. jednání představenstva  
BDTC7 určitě neprobíhalo. 
 

V době od 18.00 hod dne 30.7.2018, jsme s panem Šormem, byli na jednání Výboru SVTC7.  
Naše návštěva na jednání Výboru byla předem ohlášena a známa již ze dne 16.7.2018, kdy jsme se na 
Výbor SV dostavili poprvé. Pokračování Nahlížení do podpisových archů ze Shromáždění vlastníků z 
29.6.2018 bylo domluveno za 14 dnů t.z. na 30.7.2018.  
 

Požádali jsme také o předložení Výpisů z bankovních účtů BDTC7 a SVTC7 k 30.6.2018. Tato naše 
činnost, kterou nám i každému členu BD a SV, umožňuje zákon, trvala dne 30.7.2018 do 19.25 hod. Z 
tohoto vyplývá, že zasedání představenstva v tuto dobu opravdu nemohlo probíhat, toho 
bychom si byli povšimli.  
 

Zde se  musím zeptat proč Podnět pro KK BDTC7 ze Zápisu ze zasedání představenstva dne 
30.7.2018 v době od 18.00 do 19.30, které neproběhlo, nepředali členové představenstva již dříve, 
když jim tato věc musela být známá dlouhodobě?.  
 
Tento „zájem představenstva o přezkoumání situace“ se objevil až poté, kdy jsme si dovolili  
já a pan Šorm požádat o předložení výše jmenovaných podkladů k nahlédnutí.  
 

Domněnky a spekulace, které do "Podnětu" představenstvo uvedlo, jsou jen vizitkou toho,  



kam až je schopno vedení BD zajít. Celou tuto akci vnímám jako jednoznačnou snahu o 
diskreditaci mé osoby. Tento intenzivní tlak pozoruji už od 6.12.2017 průběžně do současnosti. 
Upozorňuji, že pokud tyto pomluvy ze strany vedení BD a SV neustanou, využiji všech dostupných 
zákonných prostředků k obhajobě a budu se bránit soudní cestou.  
 

Velmi podobné rysy vykazují i neutuchající snahy o průběžnou dehonestaci pana  Šorma.  
 

Doporučuji členům vedení BD/SV místo honu na čarodějnice,  
více času věnovat řešení aktuálních otázek BD a SV.   
 
 
V Praze 3.10.2018  
 
S pozdravem 
Mária Sokolovská,  
 
 
 


