
Zápis z jednání představenstva BDTC7 6/2018 

konaného dne 26. 4. 2018 od 18.30 do 20.00 hod v kanceláři BD 
 

Přítomní  

za výbor BDTC7:  Žabka, Kalaš, Čížková 

za kontrolní komisi BDTC7:  Svojtka, Sadílková, Matoušková 

host:  

 

Program: 

 

1) GDPR 

a. P. Čížková předala informace od pana Kuty ze společnosti Vaše domy s.r.o. týkající 
se GDPR. 

b. Bude připraven dotazník týkající se ochrany osobních údajů, který bude sloužit jako 
podklad při případné kontrole od Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

c. Bude rozdán informační leták ohledně GDPR. 

d. Bude připraven a podepsán dodatek ke smlouvě se společností Vaše domy týkající 
se GDPR. 

2) Podněty z jednání kontrolní komise ze dne 6.3.2018 a 19.4.2018 

a. Přístup do kanceláře BD a prostor kanceláře BD: Kontrolní komise žádala 
představenstvo BD (viz zápis KK č.1 odeslán na email BD dne 10.3.2017) o 
předání klíčů od kanceláře BD, aby KK mohla zde pracovat a plnit svou funkci, 
kterou jí ukládá zákon.  

Vyjádření představenstva BDTC7: Představenstvo BD tento požadavek 
splnilo, pan Svojtka, předseda KK BDTC7 obdržel klíče od kanceláře 
BDTC7. 

b. Kontrolní komise žádala představenstvo (viz zápis KK č. 1), aby doložilo KK BDTC 
zda a jak je v rámci řádného hospodaření s majetkem BD řešeno užívání kanceláře 
a jejího vybavení výborem SVTC7 a zda dochází, nebo kdy dojde k přefakturování 
nákladů na provoz (užívání kancelářské techniky, nákup spotřebního materiálu, 
atd). 

Vyjádření představenstva BDTC7: P. Žabka: Situace je složitější. Kancelář je 
od 1.1.2018 ve správě SVTC7, to by tedy mělo od BDTC7 vybírat nájem za 
prostory. Naopak BDTC7 je majitelem vybavení kanceláře. Může být řešeno 
smluvně, dvěma nájemními smlouvami. Jedna bude za pronájem prostor 
(SVTC7 pronajímatel) a druhá za pronájem vybavení (BDTC7 pronajímatel). 
Po konzultaci s paní právničkou Průchovou bude řešeno formou výprosy: 

 
„V případě užívání nebytových prostor či kancelářského vybavení mezi propojenými subjekty, 
jakými jsou SV a BD, tak je spíše obvyklé, že se takto vzniklé běžné právní vztahy minimální 
hodnoty nijak neřeší s tím, že na vzniklý vztah lze aplikovat institut výprosy, tj. přenechání věci 
k bezplatnému užívání, který je upraven v občanském zákoníku v §§ 2189 – 2192. 

 
Výprosa 
§ 2189 
Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc 
užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa. 

 



K uzavření smlouvy o výprose dochází přenecháním věci k bezplatnému užití výprosníkovi. 
Smlouva o výprose nevyžaduje žádnou zvláštní formu, a to i v případech, kdy předmětem 
výprosy je nemovitost. 
Prakticky  by tak postačovalo, kdyby SV ústně přenechalo BD k užívání kanceláře (tj. jen část 
kanceláře, jelikož je BD spoluvlastníkem kanceláře) a současně BD přenechá k užívání 
kancelářské vybavení. 
Věc přenechanou k užívání může pak půjčitel požadovat kdykoli zpět. 
Aby bylo formální stránce učiněno zadost, doporučuji zahrnout schválení tohoto nastavení do 
zápisu ze schůze výboru SV a představenstva BD. 
  
*** 
 
Mezi subjekty lze samozřejmě uzavřít i nájemní smlouvy, ovšem základním znakem smlouvy o 
nájmu je její úplatnost. Pak by bylo možné nastavit v nájemních smlouvách nájemné v adekvátní 
výši a příp. pak následně vzniklé závazky vzájemně započítávat. 
  
Podle našeho názoru však stačí uzavřít ústně smlouvu o výprose (též vzhledem k minimální výši 
nájemného na obou stranách nebo k administrativě s tím spojenou).“ 
 

Na základě doporučení paní právničky Průchové p. Žabka přednesl 
následující návrh usnesení:  
 

Představenstvo BDTC7 souhlasí s tím, aby orgány SVTC7 využívali 
bezplatně kancelářské vybavení umístěné v kanceláři BDTC7 a SVTC 
v domě Trávníčkova 1773, Praha 5 dle § 2189 zákona č. 89/2012 Sb.  
Výměnou za to nebude SVTC7 požadovat po BDTC7 nájem za kancelářské 
prostory.  

 
Pro: 3 
Zdržel se: 0 
Proti: 0 
 
Návrh byl přijat jednomyslně. 
 

c.  Oficiální mail KK BDTC7: KK žádala (viz zápis KK č. 1), aby webmaster uvedl mail 
KK na stránkách BD pro potřeby členů BD a také aby byl uveden na vývěsce BD do 
15.3.2018. 

Vyjádření představenstva BDTC7: Kontakt na stránkách BDTC7 byl uveden. 
Kontakt na KK BDTC7 bude vyvěšen při vyvěšování nových termínů 
úředních hodin BDTC7. 

 

d. Řešení e-mailové komunikace: KKBD žádala představenstvo (viz zápis KK č. 1), 
aby ke komunikaci v záležitostech BD používalo pouze oficiální e-mail BD. KK 
doporučovala změnit přístupové heslo, stanovit osoby oprávněné k vstupu na tento 
emailový účet a osobu odpovědnou za správu tohoto účtu (odstraňování, 
přeposílání a ukládání zpráv) KK dále žádá představenstvo, aby správcovskou 
firmu "Vaše domy" požádali o zařazení e-mailových adres do skupiny BDTC7, která 
má sdílený přehled o všech transakcích v oblasti ekonomické správy BD 
(účetnictví, změny v EL, příprava Fa k autorizaci ,zadávání požadavků na 
zpracování od představenstva, autorizace plateb a jejich urgování).  

Vyjádření představenstva BDTC7: Za správu účtu jsou zodpovědní členové 
představenstva BD. Přístup k účtu mají i členové KK BDTC7. Požadavek na 
doplnění adresy KK do skupiny BDTC7 bude zaslán společnosti Vaše domy, 
s.r.o. 



 

e. Předání agendy BD mezi minulým a současným představenstvem BD: Kontrolní 
komise žádala (viz zápis KK č. 1) představenstvo BD, aby zajistilo předání veškeré 
dokumentace od členů představenstva BD (pí.Sokolovská, pan Mikát a pan Kalaš) 
jejichž funkční období skončilo k 26.11.2017 a předávací protokoly do konce 
měsíce března 2018.  Podklady podle požadavku předala za přítomnosti členů KK, 
na základě předávacích protokolů pouze paní Sokolovská. KK nemá žádnou 
informaci a také nebyla přizvána na předání podkladů od pana Kalaše a pan 
Mikáta. 

KK konstatuje že:  

i. není předaná ekonomická agenda, (účetní doklady a závěrky).   

ii. chybí přehled soudních sporů,   
iii. není protokol o předání pokladny.  
iv. nejsou vyřešeny mimořádné odměny za druhý půlrok rok 2016 a 2017 

odsouhlasené členskými schůzemi   
v. nedokončené opravárenské a montážní práce objednané BD v roce 2017 

(rekonstrukce sklepů a bytů)   
vi. předání dokladů pány Kalašem a Mikátem (dům 1772, 1775, 1776 ) 
vii. předání agendy správy domů mezi BD a SVJ  

Vyjádření představenstva BDTC7: 

i. není předaná ekonomická agenda, (účetní doklady a závěrky).  
a. Účetnictví je uloženo ve složkách BDTC7, nebylo oficiálně 

předáno.  

ii. chybí přehled soudních sporů,   
a. Bude kontaktována paní právnička Průchová, aby připravila přehled 

aktuálních, plánovaných a pravděpodobných soudních sporů. 
iii. není protokol o předání pokladny.  

a. Potvrzení o předání pokladny spolu s finální částkou ke dni 
27.11.2017 předal pan Mikát a potvrdil pan Šorm. Oficiální protokol 
včetně skonta dle kusů bankovek nebyl dodán. 

iv. nejsou vyřešeny mimořádné odměny za druhý půlrok rok 2016 a 2017 
odsouhlasené členskými schůzemi 

a. Byl osloven pan Kalaš, aby se domluvil s předcházejícími členy 
představenstva na rozdělení odměn. Předchozí představenstvo si 
nerozdělilo ani odměny za rok 2016, což je závažný účetní problém, 
vzhledem k tomu, že účetní závěrka za rok 2016 již byla uzavřena a 
schválena členskou schůzí. Situace bude muset být řešena s paní 
Masojídkovou. 

v. nedokončené opravárenské a montážní práce objednané BD v roce 2017 

(rekonstrukce sklepů a bytů)   
a. P. Žabka: 

i. Situace byla řešena s paní právničkou Průchovou a paní 
účetní Masojídkovou. Vzhledem k tomu, že předchozí 
představenstvo nestačilo některé akce dokončit do konce 
roku 2017, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z těchto 
akcí na SVTC7. Tato situace se týká rekonstrukcí sklepů od 
pana Levka a dále realizace výměny čipového systému 
Dobrá agentura, s.r.o. 



ii. U pana Levka proběhne přefakturace nákladů na 
rekonstrukce realizované v r. 2017 na SVTC7. 

iii. U výměny čipového systému od firmy Dobrá agentura, s.r.o. 
byl připraven trojstranný dodatek ke smlouvě, kde jsou 
převedena práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy pro 
BDTC7 na SVTC7. SVTC7 doplatí zbytek ceny a zároveň na 
doporučení paní právničky a paní  účetní proběhne i 
vypořádání zálohy, kterou zaplatilo BDTC7 v roce 2017, mezi 
BDTC7 a SVTC7. 

vi. předání dokladů pány Kalašem a Mikátem (dům 1772, 1775, 1776 ) 
a. P. Kalaš: Pan Mikát se vyjádřil tak, že složky nebude oficiálně 

předávat. 
b. P. Kalaš byl přítomnými požádán, zda by mohl ještě jednou požádat 

pana Mikáta o oficiální předání. 
vii. předání agendy správy domů mezi BD a SVJ 

a. Správa plynule přešla převodem smluv s dodavateli z BDTC7 na 
SVTC7. 

viii. Dále pan Žabka uvedl, že je možné, že chybí některé další důležité podklady.  
a. Představenstvo BD připraví soupis dokumentů, u kterých zjistí, že 

nejsou k dispozici. 
b.  

f. Pasívní přístup předsedy KK k bankovním účtům BD: KK žádala představenstvo o 
zřízení pasívního přístupu pro předsedu KK k bankovním účtům BD. 
 

Vyjádření představenstva BDTC7: Po vzájemné dohodě s předsedou KK 
bude představenstvo dodávat výpis z účtu v elektronické podobě každý 
měsíc nejpozději do 10. dne každého měsíce.  

 

g. Řešení e-mailové komunikace: KKBD žádá představenstvo, aby ke komunikaci v 
záležitostech BD používalo pouze oficiální e-mail BD. 

- Kontrolní komise upozorňuje představenstvo BD, že komunikace všech záležitostí 
a zasílání   dokumentů BD, kde jsou citlivá data, týkající se BDTC7 Trávníčkova 
1772-1776, z osobních nebo dokonce pracovních mailů členů představenstva je 
nadále nepřijatelná. 
KK požaduje splnění požadavku bez zbytečného odkladu okamžitě   
 

Vyjádření představenstva BDTC7:  
V některých případech jsou pro urychlení komunikace využívány soukromé 
popřípadě pracovní emailové adresy. Součástí komunikace je ale vždy 
emailová adresa BDTC7. 
 
V případě, že by byl požadavek splněn, vedlo by to k významnému 
prodloužení reakční doby. Vzhledem k tomu, že některé záležitosti je potřeba 
vyřešit obratem (například komunikaci s některými dodavateli apod.), 
významně by to komplikovalo chod družstva. V případě osobních a dalších 
citlivých údajů bude vždy využíván email BDTC7. 
 

h. Vyúčtování zálohových plateb za energie a služby :  



Kontrolní komise vyzývala představenstvo BD (viz zápis KK č. 1), aby ji informovalo 
o postupu prací na vyúčtování za rok 2017. KK žádala, aby představenstvo zajistilo 
předání veškerých podkladů i dílčích, nutných ke kontrole Vyúčtování tak, aby bylo 
možné vyúčtování včas předat uživatelům bytů a nebytových prostor. 

Vyjádření představenstva BDTC7:  
Způsob kontroly vyúčtování: 

 P. Žabka provedl kontrolu celkových nákladů pro vyúčtování zaslané 
od správcovské firmy Vaše domy. Kontrola proběhla pomocí 
komparace uváděných nákladů s výdaji BÚ BD. 

 Představenstvo BD a předseda KK provedli kontrolu rozúčtování od 
společnosti Profitherm. Byl zaslán jeden doplňující dotaz ohledně 
rozpočítání tepla, který byl společností Profitherm vyčerpávajícím 
způsobem vysvětlen. 

  Představenstvo BD a předseda KK provedli kontrolu vyúčtování. 

 Vyučtování bylo rozdáno do schránek 26.4.2018. 
 

i. Zápisy z jednání představenstva BD zveřejněné na webu BDTC7 :  

 V zápise ze dne 26.2.2018 je i po opravách chyba ve jméně paní 
Matuškové, další zápisy obsahovaly faktické chyby, které byly 
opraveny až po upozornění KK.  

 Zápisy nejsou číslované - nutno doplnit čísla zápisů do Záhlaví zápisů  

 Zápisy s faktickými chybami se dostaly až na web BD přes kontrolu 
zapisovatelem a ověření členem představenstva. KK doporučuje 
představenstvu, aby zápisy lépe kontrolovalo a ověřovalo.  

 Zápis z 26.2 2018 – bod č.6 – v zápise je uvedeno, že členové Př. BD 
s podnětem souhlasí. Nejednalo se o podnět KK, ale o požadavek KK 
a členové Př. BD nemusí s požadavkem souhlasit, můžou jej pouze 
akceptovat Žádáme o opravu do 31.3.2018  

 Na webu BD chybí ke dni 6.3.2018 zápisy od 25.9.2017 do konce roku 
2017, ačkoliv se jednání představenstva konala. Kontrolní komise 
žádá představenstvo o jejich doplnění a předložení KK. Zápisy za 
sebe zaslala kontrolní komisi od 25.9.2017 do 27.11.2017 paní 
Sokolovská.  

 V zápise z 5.2.2018 je uvedeno, že s paní Sokolovskou bude 
projednána možnost zastupování BD u soudů ve věci sporů BD. V 
dalších zápisech již není uvedeno, jestli tak bylo učiněno či nikoliv. 
Žádáme o doplnění této informace do patřičného zápisu ze schůze Př. 
BD.  

 KK požadovala splnění požadavku do 31.3.2018. Tento požadavek byl 
splněn částečně. Zápisy byly částečně opraveny. Chybí zápisy z 
jednání představenstva od 26.2.2018.  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Výše uvedené požadavky na změny byly do zápisů zapracovány. 

 Stále chybí zápisy od minulého představenstva od 25.9.2017 do konce 
roku 2017. Vzhledem k nepříliš dobrým vztahům mezi členy 
předchozího představenstva byl pan předseda KK požádán, zda by 
zprostředkoval domluvu nad doplněním zápisů. 

 Představenstvo jednalo 26.2.2018 (5/2018) a další jednání probíhá 
dnes, tedy 26.4.2018 (6/2018). 

 Zastupování paní Sokolovskou není možné. Po konzultaci s paní 
právničkou Průchovou vyšlo najevo, že žalující/žalovanou stranu 



může u soudu zastupovat pouze jeden zástupce. Paní Sokolovská by 
mohla být účastna pouze jako veřejnost.   

j. Počátkem března byly odstraněny zámky na nádobách pro odvoz směsného 
odpadu. Uzamykací systém byl bytovým družstvem zřízen, aby se zamezilo, že 
nádoby budou plněny odpadem z parkujících aut a obyvatelé BD nebudou mít kam 
uložit odpad, za jehož odvoz BD platí. Obyvatelé domů si na vlastní náklady pořídili 
více klíčů, aby mohli odpad správně ukládat a teď jejich investice byla zmařena. 
Zamykáním bylo vyřešeno to, že ustalo bezdomovci a opilci rušení nočního klidu 
obyvatel domů 1773, 1774, 1775 a nepořádek kolem kontejnerů se rapidně snížil. 
Systém zamykání byl investicí družstva, se kterou bylo naloženo nehospodárně. O 
změně nebyli členové BD informováni ani vývěskou a ani jinak. Kontrolní komise 
žádala představenstvo BD (viz zápis KK č. 1) o podání vysvětlení, zda má 
povědomost o odstranění zámků z nádob na TDO. Pokud jim byla tato situace 
známá a řešili jí, žádali jsme aby zámky byly instalovány zpět.  

 
Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Zámky nechal na základě stížností odstranit Výbor SVTC7. 

 Stížnosti se týkaly zvýšeného nepořádku okolo popelnic. Obyvatelé 
domu, nechávali tašky s odpadem u popelnic, pokud si klíč 
zapomněli, nebo ho ztratili. Kolemjdoucí rovněž nechávali odpad 
v okolí popelnic, popřípadě ho zastrkávali do rukojetí nádob na 
odpad. Tyto tašky byly často rozházeny bezdomovci, popřípadě se 
rozsypaly apod. U popelnic mezi vchody 1775 a 1776 byly takto 
například několik dní nebezpečné střepy z roztříštěného skla. 

 Výbor neeviduje problém s kapacitou nádob na směsný odpad, ale 
naopak s těmi na tříděný odpad, které jsou opravdu často 
přeplněny – především nádoby na papír a plast. 

 Zámky nebudou instalovány zpět. 

k. Nájemní smlouvy nečlenů BD :  

 Kontrolní komise chtěla porovnat platné nájemní smlouvy a 
evidenční listy uzavřené s nečleny BD. Na bytové i nebytové 
prostory.  

 Kontrolní komise žádala představenstvo o předložení uzavřených 
nájemních smluv a evid. Listů do 30.3.2018  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Na email KK budou zaslány požadované evidenční listy. 

 Předložení smluv proběhne v kanceláři BD. 

l. Účetní uzávěrka za rok 2017 a předávání podkladů  

Předseda KK se společně s členy představenstva sešli s pí. Masojídkovou ze 
správcovské firmy Vaše domy. Byly stanoveny termíny pro sestavení a předání 
účetní závěrky (UZ) včetně dodání potřebných podkladů tak, aby kontrolní komise 
mohla provést její kontrolu a vyjádřit stanovisko na členské schůzi, která účetní 
závěrku projednává a schvaluje.  

Vaše domy přislíbily předat poklady k ÚZ v průběhu měsíce května. 
Daňové přiznání zpracovává pro naše BD daňový poradce a termín pro jeho podání 
je 30. 6. 2018. Před tímto termínem provede pí auditorka S. Bohmelová audit na 



základě smlouvy sepsané v průběhu měsíce dubna. Paní Masojídková ze 
společnosti Vaše domy předá hotovou účetní závěrku v druhém týdnu měsíce 
května. Ve stejném termínu bude tato k dispozici i KK BD.  

KK upozorňovala představenstvo BD, že postup prací je nutné kontrolovat a 
urgovat tak, aby vše mohlo proběhnout v termínu dle harmonogramu. Tak aby 
hospodářské výsledky a audit byly k dispozice na jednání členské schůze.  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Práce budou urgovány. 

 Paní auditorce již byly představenstvem zaslány první podklady 
a proběhla domluva na zadání prací. 

 

m. Účast KK na jednáních představenstva BD  

Předseda nebo pověřený člen KK má dle stanov právo účastnit se zasedání 
představenstva BD. KK žádala o harmonogram a program zasedání a informaci o 
nutnosti účasti KK na jednání, nebo na dohodě o společném zasedání.  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Účast bude umožněna všem členům KK. 

 Vždy budou dopředu zveřejněny termíny zasedání 
představenstva BDTC7. 

n. Stížnost předsedy představenstva BD na paní Sadílkovou za překročení 
kompetencí: 

KK projednala tuto stížnost s tím, že údaje v ní nejsou dostatečně konkrétní. Paní 
Sadílková uvedla, že ve snaze získat informace k činnosti družstva se obrátila 
mailem na právničku Mgr. Průchovou.  

V době, kdy ji kontaktovala, nebyly nijak definovány oprávněné osoby pro jednání s 
právní firmou, tento krok učinilo představenstvo BD až poté.  

Právo na informace je právem orgánu KKBD a není v rozporu se Stanovami BD. 
Pokud vznikla v souvislosti s tímto mailem BD nějaká újma, žádáme pana Kalaše o 
její doložení. Vyjádření jsme požadovali do 31.3.2018. Pan Kalaš žádné vyjádření 
do 19.4.2018 neposkytl.  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 BD zastupuje navenek představenstvo, pokud 
představenstvo nepověří k zastupování někoho jiného.  

 Dle vyjádření paní právničky se úkol týkal návrhu nájemní 
smlouvy, kterou již, společnost RD Legal pro BD upravila a 
zkontrolovala. 

 Újma BD nevznikla, vzhledem k tomu, že paní právnička 
včas kontaktovala představenstvo BD. 

 Dotaz se měl týkat výše kauce. Kauce navržená ve smlouvě 
(2 měsíční nájmy) je plně v souladu se zákonem. 

 Nájemní smlouva s nájemcem bytu 1772/25 je pro BDTC7 
podstatně výhodnější a obsahuje více ochranných prvků pro 



BDTC7 jakožto pronajímatele než smlouva, která byla 
uzavřena s předešlým nájemcem bytu.  

 Rovněž výše kauce je v absolutní hodnotě podstatně vyšší 
než ta, kterou složil předešlý nájemce.  

o. Je nutné oddělit právní služby pro BD a SVJ, včetně paušálních poplatků.  

Žádali jsme představenstvo BDTC7 (viz zápis KK č. 1) o doložení dokumentů, které 
toto dokazují.  

 

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 SVTC7 má uzavřenu svou vlastní smlouvu s RD Legal, 
fakturace a vykazování práce samozřejmě probíhá odděleně. 

 Po dohodě se členy KK budou předloženy výkazy práce RD 
Legal, které toto dokazují. 

p. KK navrhovala umožnění využití právních služeb KK BDTC omezenou částkou, 
kterou lze s představenstvem projednat a stanovit tak, aby byla zachována 
hospodárnost využití právního poradenství vzhledem k tomu, že představenstvo BD 
znemožnilo přístup KK k právnímu poradenství, které je důležité i pro KK BDTC7. 

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 P. Žabka: Vzhledem k tomu, že představenstvo BD je 
statutárním orgánem BD, je tím pádem zodpovědné za výdaje 
BD. Každý telefonát s paní právničkou Průchovou je fakturován 
BD, takže nepůjde zřejmě komunikovat bez souhlasu členů 
Představenstva BD, alespoň ne beze změny stanov. 

 Takto neúčelově připsané prostředky pro KK představenstvo 
odmítlo.  

 Pokud bude mít KK BDTC7 potřebu cokoliv konzultovat, není 
problém obrátit se s požadavkem na představenstvo, které 
tento požadavek předá paní právničce. Do této komunikace 
budete samozřejmě zapojeni, popřípadě paní právničku rovnou 
odkážeme na členy KK. 

 V případě závažných a důležitých rozhodnutí můžeme 
například uspořádat i společné jednání Kontrolní 
komise a Představenstva s paní právničkou.  

q. Žádáme představenstvo o doložení revizních zpráv z uskutečněných Revizí v 
letošním roce. BD je z 1/3 vlastníkem a KK BD na tyto informace právo  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Předáme požadavek na Výbor SVTC7. 

r. Žádáme pana Kalaše o předání protokolu o likvidaci plných mocí, které pan Kalaš 
zadržoval a měl je předat obratem, podle dohody ze společného jednání nově 
zvolených orgánů BD a SV do RD Legal k protokolární likvidaci. (viz schůze Př. BD 
z 11.12.2018)  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 11.12. 2018 ještě nebylo. Pokud se jedná o 11.12.2017, tak 
Představenstvo BD již nemělo mandát a pokud máme 
informace, tak se nescházelo. 



 Požadavek byl předán panu Kalašovi. 

s. Existuje číselná evidence čipů a SYSTÉM jakým jsou čipy vydávány?  

Vyjádření představenstva BDTC7:  

 Představenstvo BD předá požadavek Výboru SVTC7. 

 

 

   
Zapsal: V. Žabka 

Ověřila: M. Čížková 

 


