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Zápis ze Shromáždění SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha 5, 
Společenství vlastníků ze dne 26. 6. 2019 

 
Datum:  26. 6. 2019 
Doba konání:  18.30 – 20.00 
Místo:   Jídelna ZŠ Trávníčkova 1744/4, Praha 5 
Přítomno: 61 957 ze 106 609 jednotek/podílů, tj. 58,12% jednotek ze 100 jednotek,  

Shromáždění je usnášeníschopné 
 

Hosté:    Mgr. Jana Průchová – právník SV,  
Ing. Soňa Bӧhnelová - auditor,  
Ing. Čermák – technický dozor investor projektu Sanace základů 

 
Program jednání:  

1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 
2. Projekt „Sanace základů domů“ – výběr zhotovitele stavby   

a. Výběrové řízení na zhotovitele a schválení zhotovitele stavby 
b. Termíny prací/schválení rozpočtu projektu a plánu oprav/dotazy k projektu 

3. Projednání účetní závěrky za rok 2018 (dále jen ÚZ 18) včetně vypořádání výsledku hospodaření  
a. Zpráva auditora k účetní závěrce za rok 2018 - Ing. Böhnelová 
b. Zpráva Kontrolní komise k ÚZ18 
c. Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 

4. Zpráva o činnosti výboru SV (prosinec 2018 – červen 2019) 
5. Projednání odměn pro orgány SV  

a. Výbor SV (prosinec 2018 – červen 2019) 
b. Kontrolní komise SV (březen 2019 - červen 2019) 

6. Návrh rozpočtu/hospodaření na rok 2019 
7. Informace k Vyúčtování služeb za rok 2018  
8. Schválení mimořádného příspěvku na správu domu a pozemku  

(tj. na tvorbu dlouhodobé zálohy - FO) 
9. Diskuse   
10. Usnesení 
11. Závěr 

 

Užité zkratky v textu: 
SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků – dále jen SV  

Výbor Společenství vlastníků – dále jen Výbor SV 

Kontrolní komise Společenství vlastníků – dále jen KKSV 

Účetní závěrka SVTC7 pro rok 2018 – dále jen ÚZ18 

Vaše domy s. r. o. – správcovská a účetní společnost SV – dále jen VD 

BDTC7 Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo – dále jen BD 

Dlouhodobé zálohy/ Fond oprav – dále jen DZ/FO 

Výběrové řízení – dále jen VŘ 
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1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 

Paní Mária Sokolovská, pověřená Výborem SV k zahájení tohoto shromáždění, uvítala přítomné a 
oznámila, že na Shromáždění vlastníků je přítomno 61 957 jednotek ze 106 609 jednotek tz. 58,12% 
jednotek ze 100% jednotek a shromáždění vlastníků je tak usnášeníschopné.  

 

Volba orgánů: 

Návrh na předsedajícího shromáždění: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 58,12% jednotek  ze 
100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 
50% jednotek z přítomných jednotek. 

Paní Mária Sokolovská, narozena: 12.5.1959, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 
Hlasování: pro:  100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 
 

Návrh na zapisovatele shromáždění: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 58,12% jednotek ze 
100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 
50% jednotek z přítomných jednotek. 

Paní Martina Hrabáková, narozena: 28. 8. 1979, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 
5 
Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 
 
Návrh na skrutátora shromáždění: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 58,12% jednotek ze 
100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 
50% jednotek z přítomných jednotek. 

Paní Eliška Sadílková, narozena: 7. 5. 1980, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 
Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 

 

Paní Jarmila Bechyňová, narozena 29. 3. 1961, trvalým pobytem Trávníčkova 1775/27, 155 00 Praha 5 
Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování: 0% proti návrhu: 0% 

 

• Usnesení: Orgány Shromáždění Společenství vlastníků, konaného dne 26. 6. 2019  v Jídelně ZŠ, 
      Trávníčkova 1744/4, 155 00 Praha 5, byly zvoleny: 

Předsedajícím: 
Mária Sokolovská, narozena: 12.5.1959, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5 

 

Zapisovatelem:   
Martina Hrabáková, narozena: 28. 8. 1979, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5  

 

Skrutátory: 
Eliška Sadílková, narozena: 7. 5. 1980, trvalým pobytem Trávníčkova 1773/23, 155 00 Praha 5  
Jarmila Bechyňová, narozena 29. 3. 1961, trvalým pobytem Trávníčkova 1775/27, 155 00 Praha 5
  

2. Projekt „Sanace základů domů“ – výběr zhotovitele stavby   

a) Výběrové řízení na zhotovitele a schválení zhotovitele stavby 
Paní Sokolovská uvádí projekt Sanace základů domů dle programu s tím, že byl zvolen tento postup: 
o Oslovení potencionálních dodavatelů,  
o Zaslání Zadávací dokumentace a podmínek VŘ, 
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o Dodání zpracovaných podkladů od 4 společností. 

- TRUMF, renovace a sanace, s.r.o.;  Ing. Josef Kolář – PRINS;  
- BAU - IZOL Jiří Vejražka;  Tengostav s.r.o. 

o Informace o projektu jsou zveřejněny na webu SV a na vývěskách jednotlivých domů  

 

  
Paní Sokolovská předává slovo Ing. Čermákovi, který uvádí další informace k projektu Sanace: 

Hlavním požadavkem bylo splnění zadávacích podmínek. 
Tomu vyhověli 4 dodavatelé podle výše uvedených kritérií: 

- Ing. Josef Kolář - PRINS 
- TRUMF, renovace a sanace, s.r.o. 
- BAU-IZOL Jiří Vejražka 
- Tengostav s.r.o. 

 Pořadí hodnotících kritérií:  
- 1. Cena 
- 2. Lhůta realizace 
- 3. Garance kvality dodávek 

 Výsledné pořadí zhotovitelů:  

1) TRUMF, renovace a sanace, s. r. o   
2) Ing. Josef Kolář - PRINS,   
3) BAU-IZOL Jiří Vejražka,   
4) Tengostav s.r.o.  

 

Ing. Čermák, technický  dozor investora, doporučuje uzavřít Smlouvu na realizaci projektu Sanace 
základů domů se společností Trumf, renovace a sanace, s. r. o.  

- nabídková cena nákladů činí 2.937.187,- CZK bez DPH, (3.377.765,- CZK vč. 15% DPH) 
- lhůta realizace – 45 dnů,  
- záruka 120 měsíců.  

 

Společnost Trumf, renovace a sanace, s. r. o., doložila požadované kvalifikační předpoklady a zároveň 
uvedla, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu na pojištění škod způsobených při poskytování 
služeb.  Nabídky všech výše uvedených společností byly přílohou vyhodnocení výběrového řízení. 
Detaily výsledků výběrového řízení na zhotovitele stavby byly zveřejněny na webu SV a vývěskách 
všech domů. 
  
Návrh hlasování o schválení zhotovitele projektu Sanace základů domů: Hlasování o tomto návrhu 
bylo přítomno 58,12% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů 
přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 

Společnost TRUMF, renovace a sanace, s.r.o., IČO: 654 12 796, sídlem, Janského 2419/23, 155 00 
Praha 13 - Stodůlky  
Hlasování: pro: 99,22%  zdržel se hlasování: 0,78% proti návrhu: 0% 

 

• Usnesení:  Zhotovitelem projektu Sanace základů domů byla na doporučení technického dozoru 
schválena společnost TRUMF, renovace a sanace, s.r.o., IČO: 654 12 796, sídlem, Janského 2419/23, 
155 00 Praha 13 – Stodůlky. 
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b) Termíny prací/schválení rozpočtu projektu a plánu oprav/dotazy k projektu  

Seznámení s aktuálním stavem projektu Sanace základů domů  – projekt sanace je ve stavu přípravy, 
organizace a inženýringu – zpracovává Ing. Čermák.  

Potřebné žádosti jsou podány na příslušných úřadech, nyní čekáme na vyřízení všech náležitostí. 
Jakmile budou opatřena potřebná vyjádření dotčených orgánů, začnou práce na projektu Sanace.  
Předpokládaný termín zahájení prací projektu Sanace základů domů – září 2019. 
 

3. Projednání účetní závěrky za rok 2018 (dále jen ÚZ18) včetně vypořádání výsledku hospodaření  
 Paní Sokolovská uvedla další bod programu a předala slovo paní auditorce. 
a) Zpráva auditora k ÚZ18 - Ing. Soňa Böhnelová: 

o ÚZ18 nebyla předložena podle požadavků auditu, a proto nelze hlasovat o jejím schválení.  
o Doporučeno narovnání účetnictví a zpracování nové ÚZ18. 
o Pochvala za velmi intenzivní, odpovědnou práci paní Márii Sokolovské a to ve snaze získání 

odpovídající, správné a včasné ÚZ18. 
❖ Ing. Böhnelová přednesla zprávu auditora k ÚZ18, která je v plném znění přílohou číslo 3 

tohoto zápisu. 
 Dotaz: byt č. 1772/8 – bude zpráva Ing. Böhnelové na webu SV? 

Odpověď: Ano. 

 

b) Zpráva Kontrolní komise k ÚZ18 a činnosti KKSV – M. Hrabáková: 
o Vzhledem k tomu, že UZ18 nebyla předložena, není doporučeno o ÚZ18 hlasovat.   
o Doporučeno narovnání účetnictví a odpovídající ÚZ18.  
o ÚZ18 může být schválena v okamžiku souhlasného vyjádření auditora.  
o ÚZ18 musí být zpracovaná v souladu se Stanovami SV a příslušnými zákony. 
❖ Zpráva KKSV k ÚZ18 a činnosti KK (období 03-06/2019) v plném znění přílohou číslo 4 tohoto 

zápisu. 
 

c) Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) – A. Cikhart 
o Informace pouze o měřených nákladech, které si všichni vlastníci hradí sami. Ostatní náklady  

není možné diskutovat s ohledem na skutečnost, že nebyl schválen rozpočet na r. 2018,  
výdaje jsou v rozporu se zákonem a Stanovami SV. Není možné o tomto bodě hlasovat.    

❖ Zpráva (dílčí) o hospodaření a správě domu za rok 2018 - příloha č. 5 tohoto zápisu. 

 

4. Zpráva o činnosti výboru SV (prosinec 2018 – červen 2019) – E. Sadílková  
Paní Sokolovská uvedla další bod programu a předala slovo E. Sadílkové. 

o Paní Sadílková přednesla zprávu o činnosti výboru SV za uvedené období.  
❖ Zpráva v plném znění viz. příloha č. 6 tohoto zápisu. 

 

5. Projednání odměn pro orgány SV  
Paní Sokolovská uvedla další bod programu a předala slovo panu Cikhartovi 

o Výbor SV – jedná se o období (prosinec 2018 – červen 2019) – 3 členové Výboru SV 
o Kontrolní komise SV - jedná se o období (březen 2019 - červen 2019) – 3 členové KKSV 

Pan Cikhart uvedl pro členy orgánů SV – Výbor a KKSV částku 3.646,- CZK/člena Výboru SV nebo 
KKSV/měsíc. 

       Návrh hlasování schválení odměn pro členy orgánů SV – Výbor SV  
(3 osoby, období 12/2018 – 06/2019) a KKSV (3 osoby, období 03/2019 – 06/2019): Hlasování o tomto 
návrhu bylo přítomno 58,12% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina 
hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 
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Částka 3.646,- CZK/člena Výboru SV nebo KKSV/měsíc. 
Hlasování: pro: 100%      zdržel se hlasování: 0%  proti návrhu: 0% 

• Usnesení: Odměny pro jednotlivé členy orgánů SV, a to pro členy Výboru SV za období 12/2018 – 
06/2019 a pro členy KKSV za období 03/2019 – 06/2019 byly schváleny ve výši 3.646,- CZK/každý člen 
Výboru SV nebo KKSV/měsíc. 

 

6. Návrh rozpočtu/hospodaření na rok 2019 
 Paní Sokolovská uvedla další bod programu a pokračovala: 

o Rozpočet na rok 2018 nebyl vůbec připraven, projednán a schválen Shromážděním SV 
o Finanční prostředky čerpané z účtů SV byly v roce 2018 v rozporu se Stanovami SV a zákonem. 
o Z fin. prostředků, které uhradili členové SV v dlouhodobých zálohách, nemůžou být hrazeny 

některé práce, jako se tak dělo v roce 2018. Tento postup zakazují Stanovy SV i zákon. 
o V Rozpočtu SV musí být vytvořen fond pro správu a provoz domů který dosud vytvořen nebyl. 
o Rozpočet musí být připraven a schválen podle reálných potřeb SV a v souladu se Stanovami SV 
o Pře-fakturace mezi z SV na BD za rok 2018 - byly prováděny bez právního podkladu a některé 

zcela zbytečně.  
o Důvody, že BD nedokončilo započaté projekty v roce 2017, nebyly dostatečným podkladem k 

čerpání finančních prostředků a proplácení těchto prací z účtu SV. 
o Smlouvy a Objednávky na dané práce mělo podepsané BD, ne SV – a tak SV nemělo 

poskytovat finanční plnění na práce na které nemělo uzavřené smlouvy ani objednávky. 
o Zálohy za práce byly také hrazeny z účtů BD, a to z FO BD. 
o Podrobnosti k rozpočtu vysvětlovala pí Sokolovská detailně a opakovaně  
❖ Návrh Rozpočtu na rok 2019 bude v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu. 

 

Dotaz: byt č. 1774/ 9  – na FO se měsíčně vybere 300.000,- Kč; chce vědět, kde ty všechny peníze jsou      
a jaká částka připadá na vlastníka? 

Odpověď: Paní Sokolovská upřesnila, že do FO v BD se vybralo 300 000,- Kč  v době, kdy jsme do FO 
platili 28,-Kč za m2 podlahové plochy. Vyúčtování stavu DZ/ FO je vždy součástí Účetní závěrky. 
Vyúčtování DZ / FO podle jednotlivých členů SV nebo BD není stanoveno zákonem a tak není z tohoto 
důvodu prováděno.  

o  Nyní se platí do DZ /FO jen 20,- Kč za m2 podlahové plochy 
o  Měsíčně se vybere pouze 200.000,- Kč/ - ne 300 000,- Kč, jak se pan Chytka domníval. 
o  Finance, na které se pan Chytka ptá, jsou stále v BD. 
o  Převod finančních prostředků byl připraven již k 1.1.2018. 
o  Převod financí z BD do SV se nepovedl z důvodu zásahu minulého vedení SV do převodu 
o Je nutné převod uskutečnit podle metodiky, na které BD trvá, ne podle návrhu minulého 

vedení, které navrhlo postup podle m2 současné podlahové plochy. 
o Tento návrh nemůže být akceptován, byl by v rozporu s podílem jednotlivých členů BD na 

tvorbě FO. 
Po detailním vysvětlení jednotlivých položek Návrhu rozpočtu na rok 2019 bylo přistoupeno 
k hlasování.  

Návrh na hlasování o Rozpočtu na rok 2019: Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 58,12% jednotek 
ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 
50% jednotek z přítomných jednotek. 
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Hlasování:  pro: 100%  zdržel se hlasování: 0%  proti návrhu: 0% 

• Usnesení: Návrh Rozpočtu na rok 2019 podle projednaných ukazatelů ve znění podle přílohy č.7 byl 
schválen.  
 

7. Informace k Vyúčtování služeb za rok 2018  
 Paní Sokolovská uvedla další bod programu. 

o VD nezapracovaly do roku 2018 ve Vyúčtování služeb měsíční platbu za leden 2018.  
o Platbu vrátili v plné výši všem členům SV i BD.  
o Tímto neuváženým krokem z nás VD udělaly neplatiče.  
o Za leden 2018 nebyly uhrazeny platby do DZ/ FO.  
o Nyní musíme nutně zjednat nápravu. 
o Navrhujeme formu mimořádné platby, která odpovídá výši příspěvku do DZ/FO v lednu 2018. 

 

8. Schválení mimořádného příspěvku na správu domu a pozemku  
 (tj. na tvorbu DZ/FO) 

 Paní Sokolovská uvedla další bod programu. 

 

Návrh na hlasování o mimořádném příspěvku do DZ/FO ve výši 28,- Kč/m2 se zohledněním podlahové 
plochy příslušné bytové jednotky dle Evidenčního listu platného pro příslušnou jednotku k lednu 2018: 
Hlasování o tomto návrhu bylo přítomno 58,12% jednotek ze 100% jednotek. K přijetí tohoto rozhodnutí 
je potřeba většina hlasů přítomných jednotek, tj. více než 50% jednotek z přítomných jednotek. 

Mimořádný příspěvek dlouhodobé zálohy FO 28,- Kč/m2 podlahové plochy 

Hlasování: pro: 100%  zdržel se hlasování:  0%  proti návrhu: 0% 

• Usnesení: Mimořádný jednorázový příspěvek jednotlivých členů SV na DZ/FO ve výši 28,- Kč/m2, se 
zohledněním podlahové plochy příslušné bytové jednotky dle Evidenčního listu platného pro příslušnou 
jednotku k lednu 2018, byl schválen. 

9. Diskuse 

Dotaz  - Bude zahájeno výběrové řízení na novou účetní společnost, když stávající účetní a správcovská 
společnost je nevyhovující? 
Odpověď: Ano, od 1. 7. 2019 budou osloveny nové potencionální účetní společnosti. 
 

Dotaz: byt č. 1775/29  - Má Výbor pravomoc sankcionovat osoby, které bydlí v podnájmu?  Myšleno 
pokutování za porušování domovního řádu (pozvracená okna, nedopalky, atd. ) 
Odpověď: Je snaha vše průběžně řešit ku spokojenosti. Vždy je ale nutné jednat s majitelem bytu, který 
musí usměrnit osoby v podnájmu svého bytu.  
 

10. Usnesení. 
Shromáždění SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha 5, společenství vlastníků, IČO 06242481, sídlem: 
Trávníčkova 1773, Praha 5, ze dne 26. 6. 2019, konaného v jídelně Základní školy Trávníčkova 1744/4, 
Praha 5 
Shromáždění SV projednalo a schválilo: 

o Volbu orgánů shromáždění SV 
o Výběr zhotovitele projektu Sanace základů domů společnost TRUMF, renovace a sanace, s.r.o.   
o Odměny pro orgány SV za období – Výbor SV (12/2018 – 6/2019 ) a KKSV (3-6/2019) 
o Rozpočet SV na rok 2019 
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o Jednorázový mimořádný příspěvek na správu domu a pozemku ve výši 28,- Kč/ m2 podlahové 
plochy příslušné bytové jednotky dle Evidenčního listu platného k lednu 2018 

 

Shromáždění vlastníků vzalo na vědomí: 
o Dílčí - Zprávu o hospodaření a správě domu za rok 2018 
o Zpráva o činnosti Výboru SV 
o Zprávu o činnosti KKSV a vyjádření KKSV k ÚZ18 
o Informace k Vyúčtování služeb za r. 2018 
 

Shromáždění vlastníků neschválilo: 
o ÚZ18 

 
 

11. Závěr. 

Všem přítomným poděkovala za účast, trpělivost a čas strávený na tomto shromáždění v extrémních 
teplotních podmínkách, kdy teploty ve stínu dosahovaly 37 stupňů C, pí Sokolovská. 

 

V Praze dne 26. 6. 2019 

 

 

Zapisovatel: pí Martina Hrabáková, v. r........................................ 

 

Předsedající: pí Mária Sokolovská, v. r. …………………………………….. 

 

 

Přílohy: 

o Příloha č. 1 – Pozvánka 
o Příloha č. 2 – Prezenční listina  - jen v listinné podobě 
o Příloha č. 3 – Zpráva auditora k ÚZ18 
o Příloha č. 4 – Zpráva KKSV k ÚZ18 a činnosti KKSV (období 03-06/2019) 
o Příloha č. 5 – Dílčí Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 
o Příloha č. 6 – Zpráva o činnosti Výboru SV (12/2018 – 06/2019) 
o Příloha č. 7 – Rozpočet na rok 2019   
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Příloha č. 1 – Pozvánka 
 

Pozvánka  
na Shromáždění společenství vlastníků 

SVTC7 Trávníčkova 1772 – 1776, Praha, společenství vlastníků 
sídlem Trávníčkova 1773/23, Praha – Stodůlky, PSČ 155 00 

Výbor společenství vlastníků (SV) vás zve   
na shromáždění vlastníků, 

které se koná dne 26. 6. 2019 od 18.30 hodin 
v jídelně Základní školy na adrese Trávníčkova  1744/4,  Praha  13 

 Prezence je od 17.45 do 18.15 hod 

 

Program jednání: 

1. Zahájení a volba orgánů shromáždění SV 
2. Projekt „Sanace základů domů“ – výběr zhotovitele stavby   

a) Výběrové řízení na zhotovitele a Schválení zhotovitele stavby 
b) Termíny prací/Schválení rozpočtu projektu a plánu oprav/ Dotazy k projektu 

3. Projednání účetní závěrky za rok 2018 vč. vypořádání výsledku hospodaření  
a) Zpráva auditora k účetní závěrce za rok  2018 Ing. Böhnelová 
b) Zpráva Kontrolní komise k účetní závěrce za rok 2018 
c) Zpráva o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) 

4. Zpráva o činnosti výboru SV (prosinec 2018 – červen 2019) 

5. Projednání odměn pro orgány SV  
a) Výbor SV (prosinec 2018 – červen 2019) 
b) KKSV (březen 2019 - červen 2019) 

6. Návrh rozpočtu / hospodaření na rok 2019 

7. Informace k Vyúčtování služeb za rok 2018  

8. Schválení mimořádného příspěvku na správu domu a pozemku  

  (tj. na tvorbu dlouhodobé zálohy - FO) 

9. Diskuse   

10.   Usnesení 

11.   Závěr 

Podkladové materiály k bodu č. 2 a 3 budou k dispozici na webu SV 

V případě, že se nemůžete dostavit osobně, prosíme, udělte plnou moc svému zástupci. 
POZVÁNKA PLATÍ JEN PRO VLASTNÍKY BYTŮ,  

kteří mají byty převedeny do osobního vlastnictví  
Pozvánka neplatí pro rodinné příslušníky.  

 

Shromáždění vlastníků svolává:  
Výbor SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků   

 
Příloha č. 2 – Prezenční listina  - jen v listinné podobě 
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Příloha č. 3 – Zpráva auditora k Účetní Závěrce 2018 
 

Vážené dámy, vážení páni, 

Vzhledem k tomu, že vám žádná závěrka nebyla předložena, nelze o tomto bodě vůbec hlasovat. 

Nicméně mi dovolte vás informovat o hlavních důvodech nepředložení účetních závěrek. Budu zde hovořit o 

obou subjektech jak SV, tak BD, protože závěrky spolu souvisí, jsou to spojené nádoby a hlavním pojítkem 

jsou jejich vzájemné vazby, pohledávky a závazky z druhé strany.   

Problém nastal už u počátečních stavů BD a tím pádem i SV. Na náhradní členské schůzi loni v létě jsem 

nebyla přítomna, protože mne nikdo nepozval a termín mi nesdělil. Vůbec není pravda, že bych byla na 

dovolené a moje zpráva auditora vám nebyla celá přečtena, jak jsem byla posléze informována. 

 Pouze byl přečten první odstavec zprávy : 

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti BDTC7 

Trávníčkova 1772-1776, bytové družstvo k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za 

rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy“ ovšem ne následující důležitá část, kde 

upozorňuji na 

Jiné skutečnosti 

Účetní závěrka společnosti nezohledňuje v krátkodobých pasivech jiné závazky z titulu snížení aktiv 

společnosti (bytových jednotek) a k nim vázaných dlouhodobých záloh (fond oprav) určených na opravy 

těchto aktiv. Prostředky nemohly být převedeny vzhledem k tomu, že nedošlo ke schválení těchto prostředků 

členskou schůzí v prosinci 2017. Nicméně výše těchto závazků je v pasivech zohledněna v celkové výši na 

dlouhodobých přijatých zálohách a vše je popsáno v příloze k účetní závěrce. Takže k celkovému zkreslení 

účetní závěrky nedošlo, jen nebyla přesunuta část dlouhodobých závazků na krátkodobé závazky.“  

A tím pádem mělo být v závěrce SV pohledávka vůči BD, ale protože vše dopadlo, jak dopadlo, předpokládala 

jsem, že bude v roce 2018 vše srovnáno. 

Naštěstí se opět vrátila do vedení BD paní Sokolovská, měla jsem jí opravdu za zlé, že psychicky nevydržela       

a odešla.  Já jsem nezažila nikde ve vedení BD předsedu PŘ, který by byl tak fundovaný a byl ochoten a hlavně 

schopen řídit BD na takové profesionální úrovni jako paní Sokolovská, opravdu klobouk dolů, dovolte mi zde 

vyjádřit pochvalu paní Sokolovské před nastoupenou jednotkou.  A nevím, zda škody, které byly napáchány za 

dobu její nepřítomnosti v představenstvu BD se podaří napravit. 

Abychom měli na práci dostatek času, letos jsme již v březnu zaslali požadavky na audit. Zástupci BD a SV 

předložili Vašim Domům harmonogram , tak aby v 1. týdnu v květnu předali účetní závěrky, neboť auditor 

má smluvně dané 1 měsíc na předání auditu. První termín čl. schůze a shromáždění byl plánován na 11.6. 

2019. Na navržený harmonogram bylo odpovězeno, že VD nevyhovuje. 

Pak nastal velký problém s vyúčtováním služeb, které bylo orgánům BD a SV předloženo 23.4.2019. Ti 

okamžitě reagovali schůzkou ve Vaše domy a písemnou reklamací. Vyúčtování, Vám již bez schválení 

představenstvem BD a výborem SV zasláno bylo.  
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Špatné rozúčtování se samozřejmě projevilo i v účetní evidenci, nicméně se pak 14.5. přistoupilo k tomu, že 

se nic nebude předělávat, nedostatky se odstraní v roce 2019. Hlavně, aby byla zpracována včas závěrka. 

Po mých urgencích jsme obdrželi první draft závěrky BD a SV 21.5.2019 

Celý týden včetně víkendu jsme intenzivně pracovali na zpracování auditu a 28.5. jsme přistoupili ke kontrole 

prvotních dokladů v sídle VD a požadovali různá vysvětlení. Nebudu vás zatěžovat podrobnostmi, ale na první 

pohled neseděla ani inventarizace pokladny o částku, která byla proplacena v lednu 2019. 

 Když opomenu špatné vyúčtování služeb, špatné rozúčtování nákladů na služby, kde klíčem jsou m2 a nové 

rozlohy m2, které vyplynuly z pasportizace domu a jsou vloženy na Katastr nemovitostí, nebyly nahlášeny 

rozúčtovací firmě a v neposlední řadě opomenu i neoprávněné platby z BÚ SV za objednané služby BD 

v případech, kdy nejsou smluvně ošetřeny změny objednatele, tj. z BD na SV, i tak jsme se snažili o kontrolu 

účetních závěrek. 

Největším oříškem bylo zdokumentování vzájemných vazeb mezi BD a SV. Jen ve stručnosti, co považuji za 

nejdůležitější a vůbec nechápu, jak může účetní udělat, zjistili jsme, že zálohy zaplacené BD do FO do SV jsou 

v bytovém družstvu účtovány rovnou do nákladů na účet 511- opravy ( 643 966,-) a 548 ostatní náklady 

(174 494,-) za rok 2018 to bylo celkem 818 460,- Kč, které pak přes účty 379 doputovaly do SV. První částka 

jako předpis FO za BD, druhá částka skončila ve vzájemných zúčtovacích vztazích. Protože v SV nebyl 

vytvořen provozní fond., respektive máme jen celkový příspěvek na správu domu, účet- 955 dlouhodobé 

zálohy, kde jsou dlouhodobé zálohy i příspěvky na správu domu (PF). 

Mohu vám tady přečíst mailovou korespondenci s paní Masojídkovou, která po 2 urgencích konečně alespoň 

odúčtovala z nákladů BD zálohy poskytnuté do SV a ponechala v nákladech částku přes 300tis.Kč, což by snad 

odpovídalo podílu BD na celkových nákladech na opravy SV, nicméně nemáme k tomu žádný výpočet a ani 

účetní evidence v SV nebyla opravena. Tam jsou proúčtovány došlé faktury do nákladů za cca 968tis.Kč. 

Z nich ovšem je třeba část dle m2 patřící BD přeúčtovat BD. 

Je zde tabulka vzájemných vztahů BD a SV, které spolu nekorespondují, poslední moje mailová komunikace 

s paní Masojídkovou byla 16.6.2019, kde jsem jí žádala o opravu závěrky SV, nicméně již mi na to 

neodpověděla…. 

Takže bohužel žádné závěrky vám předloženy nebyly, ani audity, nicméně jsme se dohodli se zástupci SV a 

BD, že se musí závěrky předělat, tak aby zohledňovaly správný a poctivý obraz a až poté se vám předloží ke 

schválení. 

Mohu vám říct, že práce to byla opravdu vyčerpávající, nicméně budu nadále se SV a BD spolupracovat na 

dokončení závěrek a dokud vám nepředložím kladné stanovisko, nebudu vyúčtovávat moji smluvní odměnu 

za audit. 

Ing. Soňa Böhnelová, auditorka 
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Příloha č. 4 – Zpráva KKSV k ÚZ 2018 a o činnosti za období 03-06/2019 

 
Zpráva Kontrolní komise  

SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků,  
k ÚZ 2018 a činnosti za období březen – červen 2019 

 
 

KKSV: pí Martina Matušková, předseda KKSV  
             pí Mária Sokolovská a pí Martina Hrabáková, členky KKSV 
 
Kontrolní komise SVTC7 byla zvolena 18.3.2019  

Shromážděním SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha, společenství vlastníků. 

 

1/ Zpráva o činnosti KK: Od svého zvolení  KKSV řešila a zpracovala následující záležitosti SV:  

 

a/ Práce na záležitostech SV a kontroly:   

• sešla se 3x na samostatných jednáních, ze kterých byly pořízeny Zápis z ustavující schůze a Zápisy  

z jednání 

• vyzvala dne 16. 4. 2019 k předání dokumentace od bývalé KKSV uskutečněné dne 30. 4. 2019 

• vyzvala dne 16. 4. 2019 k předání přístupů k oficiálnímu mailu kontrolní komise uskutečněné dne           
30. 4. 2019 

• po předání přístupů k oficiální mailové schránce KKSVTC kksvtc7@seznam.cz  se seznámila                   
s obsahem, 

• při seznámení s obsahem mailové schránky kksvtc7@seznam.cz současná KK zjistila, že z mailové 
adresy kontrolní komise byly rozeslány minulou KK v době probíhajícího VŘ několika firmám interní 
informace neznámým způsobem získané z mailové komunikace Výboru SV. Minulá KK oslovila bez 
souhlasu a pověření Výboru SV několik firem, předala jim podklady k VŘ a interní informace SV. 
Jednala  jménem SV, pořádala Výběrové řízení za SV, překročila a zneužila  pravomoce KK. 

•   Současná KK předala výše uvedené skutečnosti k dalšímu řešení statutárním zástupcům SV 

• účastnila se vybranými zástupci (pí Sokolovská, pí Hrabáková) jednání Výboru SV 

• provedla kontrolu pokladny SV dne 5.6.2019 za vybrané období, neshledala pochybení ani nedostatky    
a  pořídila o ní  Zápis  

• provedla dne 12.6.2019 kontrolu faktur, jejich správnosti a návaznosti plateb za vybrané období roku 
2019 a provedla o ní Zápis  

• účastnila se přípravy Rozpočtu SV na rok 2019, který pro Výbor SV připravila pí Sokolovská                         
a pí Matušková 

• účastnila se přípravy a organizačního zajištění Shromáždění vlastníků (pí Hrabáková, pí Sokolovská) 

• členky KK se zástupcem Výboru SV se účastní opětovně na VD kontroly prvotních dokladů                       
(pí Sokolovská, pí Matušková) 

• KK zpracovala podrobný Seznam členů SV, který nebyl od jeho vzniku v SV veden (pí Sokolovská) 

• KK zpracovala prezenční listiny k Shromáždění vlastníků 26. 6. 2019 (pí Sokolovská) 

         

 



12 

 

b/ Vyúčtování Služeb a jednání o Účetní závěrce za rok 2018 

• VD byly v březnu kontaktovány auditorem a dále orgány SV k předání veškerých podkladů k ÚZ roku  

2018 SV s termínem do konce dubna 2019  aby mohl být proveden audit SV a připraveny podklady ke 

Shromáždění vlastníků plánovanému na den 11. 6. 2019 (pí Matušková, pí Sokolovská)  

• KK se účastnila jednání s firmou Vaše domy s.r.o. o Vyúčtování služeb za rok 2018, přes včasnou výzvu 

nebyly podklady ani Vyúčtování od VD předány ke kontrolám požadovaném termínu, po předání od VD 

byly zjištěny ve Vyúčtování nesrovnalosti a VD na ně upozorněny (pí Sokolovská, pí Matušková) 

• KK spolupracovala na Reklamaci Vyúčtování služeb (pí Sokolovská, pí Matušková) 

• KK byla účastníkem jednání s firmou Vaše domy s.r.o. o zpracování účetní závěrky 2018, hlavně                

pí Sokolovská se intenzivně účastní jednání s účetní firmou a auditorem . Přes veškerou snahu nebyla 

závěrka zpracována firmou VD včas a řádně, k předložení Shromáždění dne 11.6.2019 - termín 

Shromáždění musel být o 15 dnů posunut (pí Sokolovská, pí Matušková) 

• KK se podílela na jednání s auditorem o zpracování účetní závěrky 2018 (pí Sokolovská, pí Matušková) 

c/ Příkazní smlouva s Vaše domy s.r.o. 

• KK se zabývala příkazní smlouvou s firmou VD a jejím plněním, konstatovala, že Smlouva neobsahuje 

sankce v případě nedodržování smlouvy a jejích dodatků ze strany firmy VD, obsahuje nevýhodnou 

inflační doložku a některé body smlouvy nejsou ze strany VD dodržovány a plněny 

• po ukončení jednání o ÚZ a Vyúčtování služeb za rok 2018 doporučí KK vedení SV vzhledem k velmi 

obtížnému a liknavému jednání s VD, které opakovaně vede ke skluzu v termínech kontrol i auditu, zvážit 

změnu účetní firmy  

 

2/  Vyjádření k ÚZ SV 2018 

Kontrolní komise se od svého zvolení účastnila jednání s firmou Vaše domy s.r.o. o Vyúčtování služeb za rok 

2018, následně o zpracování ÚZ za rok 2018 a jejímu poskytnutí k auditu. Auditoři museli fungovat více jako 

kontrola účetnictví, než jako audit  a budou dále spolupracovat na rekonstrukci účetní závěrky.  

Ani po dlouhých obtížných jednáních, mnoha výzvách k opravám a mnoha změnách a opravách, nebyla VD 

předložena účetní závěrka, která by umožňovala provést uspokojivě audit.  

Poslední výzva k předložení opravené závěrky byla na Vaše domy s.r.o. poslána orgány SV dne 20.6.2019. 

Ke dni zpracování Zprávy k ÚZ SV za rok 2018 - 24. 6. 2019 bez reakce. 

Doporučujeme dokončit rekonstrukci účetní závěrky a schválit ÚZ až bude odpovídat Stanovám a zákonům a 

bude k ní souhlasné vyjádření auditora. 

O účetní závěrce SV roku 2018, kterou mělo Vaše domy s.r.o. předložit po opravách není možné 

hlasovat, nebyla do 24. 6. 2019 orgánům SV předložena.  

 
Zapsala dne:   24.6.2019 
Zprávu zpracovala: Martina Matušková v.r. 
Schválily:   pí Sokolovská a pí Hrabáková 
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Příloha č. 5 – Zpráva (dílčí) o hospodaření a správě domu za rok 2018 (1. 1. 2018 - 31. 12. 2018) 
 
 
 

Dílčí zpráva o hospodaření SVTC7  za rok 2018     2018 

Nebyl  připraven,  projednán  a  schválen  Shromážděním    Rozpočet  na rok 2018 

Dlouhodobé zálohy - fond oprav celkem - 2018       2 405 648,00 Kč  

CELKEM čerpáno z FO            962 264,00 Kč  

Zůstatek na Dlouhodobých zálohách       1 443 567,00 Kč  

    

Oprava střechy               39 000,00 Kč  

Opravy v domech a různé přefakturace atd.           587 674,00 Kč  

Revize - Požární bezpečnosti             20 000,00 Kč  

Nový čipový systém            315 590,00 Kč  

Náklady hrazeny z FO                962 264,00 Kč  
    

Úklid  domů běžný           293 406,00 Kč  

Teplo + TUV         2 026 020,00 Kč  

Voda – vodné a stočné           671 812,00 Kč  

Odvoz odpadů            212 542,00 Kč  

Výtahy           153 395,00 Kč  

STA - paušální poplatek             75 384,00 Kč  

Požární  kontrola             20 000,00 Kč  

Správa domů           427 770,00 Kč  

Elektřina ve společných prostorech               23 532,00 Kč  

Pojistka  za domy BD             37 644,00 Kč  

Náklady za uživateli bytů - zálohy se vyúčtovávají vlastníkům 3 941 505,00 Kč  
    

Notář a právník              89 000,00 Kč  

Odečty měřených nákladů             32 425,00 Kč  

Kontrola plynu             28 000,00 Kč  

Příjem - prodej čipů  -             5 800,00 Kč  

Náklady a příjmy - správa domů 143 625,00 Kč  

    

 Za KK SVTC7 zpracovala:  M. Sokolovská 
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Příloha č. 6 – Zpráva o činnosti Výboru SV (12/2018 – 06/2019) 
 

Zpráva o činnosti výboru 
SVTC7 Trávníčkova 1772-1776, Praha společenství vlastníků, 

se sídlem Trávníčkova 1773, 155 00 Praha 5 
v období prosinec 2018  - červen 2019 

• Volba předsedy výboru SV 

• Převzetí dokumentace od minulého výboru 

• Kontrola předané dokumentace a zjištěné nedostatky v předaných podkladech: 
o Nebyl veden seznam členů SV 
o Nebyla vedena evidence čl. SV podle jednotlivých vlastníků bytů 
o Nebyl připraven, projednán a zpracovaný ROZPOČET na rok 2018 
o Finanční operace, prováděny v roce 2018, byly v rozporu se Zákonem a Stanovami SV  
o Výbor SV zajistil sjednání nápravy a zjištěné nedostatky, které bylo možné odstranit jsou již 

odstraněny. 

• Proběhla kontrola a zpracování nových DPP pro rok 2019 

• Předání nových DPP ke zpracování správcovské firmě Vaše domy (VD) 

• Revize Smluv o správě domu a pozemku pro vlastníky bytů 

• Zpracování Smluv o správě domu a pozemku pro nové členy SV 

• Revize Prohlášení vlastníka a příprava Prohlášení vlastníka pro nové členy SV 
 

• Komunikace s vlastníky bytů  
o (telefon, email, osobní schůzky v kanceláři SV/BD) 

• Kompletace evidenčních listů – zpracování aktuálních EL 

• Seznam vlastníků SV zpracován na podnět KK SV členkou KKSV  

• Pravidelná kontrola plateb a pohybu finančních prostředků na účtech SV 

• Pravidelná kontrola a autorizace plateb faktur a výplat mezd  
o (Dohody o povedení práce (DPP) 

 

• Vedení pokladny, kontroly stavu pokladny a výčetka  

• Pravidelná kontrola účetních dokladů 

• Zajištění zpracování podkladů pro Výběrové řízení na dodavatele stavby Sanace základů domů 
o Spolupráce s TDI  
o Oslovení vybraných firem  
o Zpracování podkladů od firem, které poslaly nabídku a podklady do VŘ  
o Vyhodnocení VŘ ve spolupráci s TDI  

• Podrobná Kontrola Vyúčtování služeb podle jednotlivých členů SV a BD 

• Reklamace vyúčtování služeb ve spolupráci s představenstvem BD 

• Úzká spolupráce při kontrole podkladů k účetní závěrce a audit roku 2018 

• Řešení nesrovnalostí a pochybení při spolupráci se správcovskou firmou VD  
(osobní schůzky, emailová komunikace, telefonická komunikace)  
 

• Příprava na tři Shromáždění vlastníků ve dnech  21.2. , 18.3.a 26.6.2019 

• Příprava podkladů pro práci a kontrolu pro KK SVTC7 

• Zpracování námitek členů SV ohledně volby KKSV dne 22.11.2018 

• Kontrola správnosti voleb orgánů KKSVTC7 

• Kontrola hlasování a podkladů souvisejících s volbou KK dne 22. 11. 2018 
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• Zpracování podnětu současné KKSV ohledně zjištění neoprávněného svévolného jednání členů KKSV 
vztahující se k probíhajícímu VŘ na dodavatele stavebních prací.  

• Podklady získané z emailu minulé KK týkající se neoprávněné činnosti KK při zneužití pravomoce členů 
KK při pořádání VŘ na dodavatele staveb Sanace domů, byly předány právní kanceláři.  
 

Výbor SV také zajistil: 

• Průběžnou pravidelnou kontrolu výtahů 

• Stavebně technický průzkum střechy 

• Projednal návrh na odstranění zjištěných vad a nedostatků 

• Práce byly provedeny 24.6.2019 

• Příprava na podepsání 5-ti leté Servisní Smlouvy na kontrolu střechy 

• Pravidelná  roční kontrola plynového zařízení 

• Pravidelná roční kontrola požární výzbroje domů 

• Příprava na odečty měřených nákladů firmou Profitherm 

• Vyúčtování měřených nákladů 
 

Správa domu a pozemku: 

• Zajištění opravy nefunkčního internetu v kanceláři BD 

• Zpracování aktuálních Podmínek pro vydávání čipů za spolupráce s KKSV 

• Zpracování aktuálních Podmínek pro žadatele o rekonstrukce bytů s KKSV 

• Pravidelné zpracování a vydávání čipů 

• Zajištění úklidu domů 

• Řešení poruch a běžné údržby domů  

• Spolupráce na řešení sporů mezi vlastníky bytů v SV 
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Příloha č. 7 – Rozpočet na rok 2019   

 

ROZPOČET  ROKU 2019 
01. - 12.2019 01.-12.2018

Úklid 300 000,00 Kč                             300 000,00 Kč         MN

Odvoz odpadu 230 544,00 Kč                             212 544,00 Kč         MN

Veolia Energie Praha a.s. 1 500 000,00 Kč                          1 424 948,00 Kč      MN

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 1 000 000,00 Kč                          921 296,00 Kč         MN

Pražská energetika, a.s.90 60 000,00 Kč                               56 000,00 Kč           MN

ThyssenKrupp Výtahy s.r.o. 160 000,00 Kč                             135 000,00 Kč         MN

ALLIANZ - pojištění domů 37 000,00 Kč                               37 000,00 Kč           MN

měřené náklady - MN 3 287 544,00 Kč                          3 086 788,00 Kč      

Kontrola a revize plynových zařízení 35 000,00 Kč                               28 000,00 Kč           SPR

PROMSAT CZ s.r.o. – paušál a údržba STA 40 000,00 Kč                               75 000,00 Kč           SPR

Údržba příst.systému - Dobrá agentura, s.r.o. 40 000,00 Kč                               373 000,00 Kč         SPR

Kontrola a opravy střechy - HIPOS s.r.o. 70 000,00 Kč                               52 000,00 Kč           SPR

Odečty nákl. a zpracování  vyúčt. 42 000,00 Kč                               139 000,00 Kč         SPR

Kontrola a revize požární výzbroje 40 000,00 Kč                               25 000,00 Kč           SPR

Technická Správa a provoz - SPR 267 000,00 Kč                             692 000,00 Kč         

Učetnictví, správa domů, mzdy orgánů SV, 891 369,00 Kč                             652 769,00 Kč         SPR

právní služby, DPP - správa webu SPR

Správa a provoz - SPR 891 369,00 Kč                             652 769,00 Kč         SPR

DROBNÉ OPRAVY DOMŮ 85 000,00 Kč                               85 000,00 Kč           FO

SANACE DOMŮ v roce 2019 1 688 882,00 Kč                          -  Kč                      FO

Náklady hrazené z Dlouhodobých záloh 1 773 882,00 Kč                          85 000,00 Kč           

Zústatek   Fondu oprav  k 31.12.2017 -  Kč                                    

Zústatek ve Fondu oprav k 31.12.2018 1 443 567,00 Kč

Zápůjčka od BD - výše nesplacené části 500 000,00 Kč

SPR - SPRAVA A PROVOZ DOMŮ - NÁKLADY V ROCE 2018

drobné opravy - revize atd 692 000,00 Kč                             

správa 652 769,00 Kč                             

Drobná údržba 199 833,00 Kč                             

spolu 1 544 602,00 Kč                

SPR - SPRAVA A PROVOZ DOMŮ - NÁKLADY V ROCE 2019

drobné opravy - revize atd 267 000,00 Kč                   

správa 891 369,00 Kč                   

Drobná údržba 85 000,00 Kč                     

spolu 1 243 369,00 Kč                

za KKSV zpracovaly

M.Sokolovská a M.Matušková  


