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Podzimní shromáždění 
společenství vlastníků

ZELENÁ HORA, staveb-
ní bytové družstvo, jakožto 
smluvní správce společenství 
vlastníků (dále jen SV), zaháji-
lo přípravu pravidelných pod-
zimních zasedání shromáždě-
ní společenství vlastníků, která 
by měla proběhnout v měsí-
cích říjnu a listopadu. Vzhle-
dem k tomu, že neznáme, jaké 
budou v této době s ohledem 
na šíření nemoci Covid-19 
možnosti svolání těchto zase-
dání, budou proto ve spolu-
práci se statutárními orgány 
nebo zástupci společenství 
vlastníků připravovány dvě 
možné varianty. 

Pokud umožní podmín-
ky konání řádných zasedá-
ní, byť za splnění povinnos-
ti zajistit zvýšená hygienická 
opatření v rámci boje proti 
nemoci Covid-19 (prokázání 
bezinfekčnosti realizovaným 
testem, potvrzení o očková-
ní, použití roušek a dezin-
fekce apod.), budou svolána 
stejným způsobem, jak tomu 
bylo v minulých letech, a to 
do prostor, které se nám pro 
účely těchto zasedání podaří 
zajistit. Zástupci domů budou 
na počátku září informováni 
o termínu a navrženém pro-
gramu zasedání. V případě 
uplynutí funkčního období 
statutárního orgánu SV budou 
také zástupci upozorněni 
na tuto skutečnost, včetně 
nutnosti sestavení kandidát-
ky ještě před konáním zasedá-
ní shromáždění SV a případně 
i přípravy změny stanov SV 
při změně typu statutárního 
orgánu SV. Předpokládáme, že 
by se tato zasedání měla řídit 
tímto programem:

1. Zahájení, informace 
o usnášeníschopnosti, volba 
předsedajícího zasedání, jme-
nování zapisovatele, projed-
nání a schválení programu

2. Zpráva o činnosti statu-
tárního orgánu SV, o správě 
domu a o výsledku hospoda-
ření SV za rok 2020, včetně 
projednání a schválení účet-
ní závěrky SV a vypořádání 
výsledku hospodaření za rok 

2020
3. Zpráva o činnosti správce 

za rok 2020
4. Projednání a schválení 

změny stanov společenství 
vlastníků

5. Volba členů statutární-
ho orgánu, příp. kontrolní-
ho orgánu /pouze u SV, kde 
statutárnímu orgánu končí 
funkční období /

6. Projednání a schvále-
ní smlouvy o výkonu funkce 
předsedy společenství vlastní-
ků /pouze u domů, kde budou 
probíhat volby/

7. Projednání a schválení 
plánu údržby, oprav a staveb-
ních úprav na rok 2022, jejich 
nákladů a způsobu financo-
vání vč. případného udělení 
předchozího souhlasu s přije-
tím úvěru, a způsobu rozúčto-
vání nákladů na jednotlivé 
vlastníky jednotek

8. Projednání a schválení 
rozpočtu domu na rok 2022 
včetně schválení celkové výše 
příspěvků vlastníků jednotek 
na náklady spojené se sprá-
vou domu a pozemku a záloh 
na úhrady služeb, včetně 
schválení druhu služeb a způ-
sobu rozúčtování jejich nákla-
dů na jednotlivé vlastníky jed-
notek 

9. Projednání a schválení 
výše odměny členům statu-
tárního orgánu SV a nákladů 
ročního paušálu na telefon

10. Různé
11. Usnesení
12. Závěr

V rámci jednání se statu-
tárními orgány a zástupci 
společenství vlastníků bude 
tento program upřesněn 
a popřípadě i doplněn dle 
jejich požadavku.

Jedním z hlavních bodů 
těchto zasedání je změna sta-
nov společenství vlastníků, 
kterou by mělo dojít k jejich 
přizpůsobení novele záko-
na č. 89/2012 Sb., občanské-
ho zákoníku. Vedle toho je 
ve změně stanov navrženo 
posílení možnosti elektro-
nické komunikace mezi čle-
ny společenství vlastníků 

a statutárním orgánem SV 
a smluvním správcem. Tím 
je reagováno jednak na stá-
vající situaci, kdy je omezo-
ván osobní kontakt kvůli šíře-
ní nemoci Covid-19, a jednak 
na celospolečensky stále více 
rozšířenou elektronickou for-
mu komunikace mezi různými 
subjekty. Elektronická komu-
nikace přispěje také k rychlej-
šímu poskytování informací 
vlastníkům jednotek jednak 
prostřednictvím elektronické 
pošty, ale i možností přístu-
pu k informacím na stránkách 
družstva nebo v rámci elektro-
nické aplikace „Poschodech“.

Pokud by epidemiologic-
ká situace neumožnila koná-
ní řádných zasedání za osobní 
účasti jednotlivých vlastníků, 
bylo by nutné kvůli projed-
nání nezbytných bodů rea-
lizovat schvalovací proces, 
tak jako v loňském roce, pro-
střednictvím zápisů „per rol-
lam“ s následujícími hlavními 
body:

1. Schválení účetní závěr-
ky SV a vypořádání výsledku 
hospodaření za rok 2020

2. Projednání a schválení 
změny stanov společenství 
/pouze u některých domů, 
změna typu statutárního orgá-
nu tam, kde to bude nutné 
v souvislosti s volbami/

3. Volba členů statutární-
ho orgánu, příp. kontrolní-
ho orgánu /pouze u SV, kde 
statutárnímu orgánu končí 
funkční období /

4. Projednání a schvále-
ní smlouvy o výkonu funkce 
předsedy společenství vlast-
níků / pouze u domů, kde 
budou probíhat volby /

5. Projednání a schválení 
plánu údržby, oprav a staveb-
ních úprav na rok 2022 /pou-
ze na základě předložených 
požadavků statutárního orgá-
nu nebo zástupce domu/

6. Projednání a schválení 
rozpočtu domu na rok 2022 

Zasedání shromáždění budou 
svolávána písemnou pozván-

kou doručovanou do listovní 
schránky na adresu jednotky 
vlastníka, respektive zmocně-
ného spoluvlastníka jednotky, 
popřípadě poštou na jinou 
doručovací adresu sdělenou 
vlastníkem jednotky a vede-
nou v seznamu členů SV, ane-
bo elektronicky u těch vlast-
níků, kteří již vyslovili souhlas 
s touto formou komunikace. 
Pokud by se vlastník nemohl 
osobně zúčastnit shromáždění 
SV, může využít plné moci uve-
dené na zadní straně pozvánky 
a zmocnit k účasti na zasedání 
shromáždění SV někoho jiné-
ho (jiného vlastníka, manžela, 
respektive manželku nebo 
i jinou osobu, které důvěřu-
je) a tím zajistit dostatečnou 
účast na zasedání shromáždě-
ní SV. Součástí pozvánky bude 
i odvolávka na to, kde budou 
k dispozici podkladové materi-
ály v písemné podobě. Pokud 
se s materiály předem seznámí-
te a budete mít zájem o vysvět-
lení či doplnění listin, bude 
možné se obrátit ještě před 
konáním zasedání shromáždě-
ní SV na své statutární orgány 
nebo jejich prostřednictvím 
na družstvo se svými podněty 
či připomínkami, tak, aby bylo 
možné vaše podněty či připo-
mínky buď předem s Vámi pro-
jednat, anebo na ně reagovat 
na zasedání shromáždění SV. 

Závěrem je třeba zdůraznit 
význam svolávaného zase-
dání společenství vlastníků 
a vyzvat jednotlivé vlastníky 
k aktivní účasti na něm. V pří-
padě, že se nemůžete zúčastnit 
osobně, zmocněte třetí oso-
bu k tomu, aby Vás zastoupila 
na zasedání, a zajistěte tak, aby 
svolané zasedání shromáždě-
ní SV bylo schopno se usná-
šet. Nebude-li zasedání usná-
šeníschopné, nebude možno 
rozhodnout o předložených 
návrzích a bude nutno konat 
náhradní zasedání či zajistit 
rozhodování shromáždění SV 
mimo zasedání, což si vyžádá 
zbytečné další časové i finanč-
ní náklady.

Ing. Zdeněk Štursa 
předseda představenstva


