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A. Základní údaje o organizaci 

 
 

1. Identifikační údaje 

 

Obchodní jméno:  Bytové družstvo Žižkov 

Sídlo:    Pod lipami 2511/64, Praha 3, 130 00 

Daňové identifikační číslo: CZ00033529 

Právní forma:   družstvo   

 

 

 

2. Stručná charakteristika  

 

 Předmětem činnosti družstva je zajišťování správy a provozu bytových a nebytových 

objektů a zabezpečení služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor, a to jak 

ve vlastnictví družstva, tak ve vlastnictví dalších právnických a fyzických osob. K tomuto 

účelu je družstvo vybaveno oprávněními provozovat: 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví 

- správu a údržbu nemovitostí. 

 

3. Statutární orgány 

 

 Statutárním orgánem Bytového družstva Žižkov bylo v roce 2020 pětičlenné 

představenstvo, kontrolní komise měla tři členy. 

 

 

Složení představenstva:  

 

předseda: Ing. Jan Železný  

místopředseda: Ing. Tomáš Ullrich  

člen: Jan Kuděj  

člen: Zdeněk Strejcovský  

členka: Ing. Ivona Teislerová  

 

 

Složení kontrolní komise:  

 

předseda: Mgr. Luboš Řezníček 

člen: Ing. Yvona Žahourová 

členka: Jaroslava Svobodová 
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4. Stav členské základny k 31.12.2020 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situace u bytů ve vlastnictví družstva se víceméně stabilizovala. K 31.12.2020 mělo družstvo 

968 členů, strukturu uživatelských vztahů zobrazuje graf shora. Naprostá většina členů již 

převedla byty a garáže do svého vlastnictví. Zbytek sestává z těch: 

▪ jejichž byty jednoduchým způsobem převedeny být nemohou, protože budova není ve 

vlastnictví družstva (jedná se o nástavby na domech v majetku třetích osob, zejména na 

privatizovaných domech), v roce 2020 byly převedeny 2 byty do osobního vlastnictví a 

podíl na kotelně;  

▪ kteří zatím o převod nepožádali, zejména z důvodů, že jim zbývá doplatit značnou částku 

státního úvěru.  

▪ kteří o převod nemají zájem; 

▪ dořešena jsou složitá dědická řízení, zůstává jenom několik právnických osob; 

▪ zvláštní kategorií jsou členové v garážovacím areálu Malešická, který již fyzicky nestojí, 

ale někteří členové se dosud s bytovým družstvem nevypořádali, přestože k tomu byli 

vyzváni (tito členové družstva jsou vedeni jako nezvěstní). 

 

Ve všech případech (kromě bytů v nástavbách) se jedná o jednotlivé byty v domech SVJ; ve 

všech domech i garážových budovách z někdejšího majetku družstva již hospodaří SVJ.  

V roce 2020 byly z hlediska účetní hodnoty převedeny do vlastnictví byty v hodnotě 

3 241 776,- Kč, takže zbývá hodnota bytů a garáží 23 591 067,- Kč, z toho v nástavbách na 

cizích domech 16 324 870,09 Kč.  

Ze současného pohledu lze privatizaci družstevních bytů a související majetkové převody 

považovat za ukončené – jednotlivé zbývající převody již nemohou na této věci v podstatě nic 

změnit. 

Základna nebydlících členů družstva poklesla na 12 členů.  Jejich uspokojení z družstevního 

bytového fondu je v současné době velmi nepravděpodobné, protože možnost odúmrtí či 

uvolnění některého ze zbylých družstevních bytů je nepatrná.  

Členů celkem    968 

 

 

Uživatelé bytů 

710 

v převedených 

do vlastnictví 

644 

 

v 

nepřevedených 

66 

v majetku 

družstva 

14 

v nástavbách 

v majetku 

třetích osob 

52 

 

 

Uživatelé garáží 
 (mimo bydlících) 

29 
 

v převed. do 

vlastnictví 

20 

 

 

 

v 

nepřevedených 

             9 

Nebydlící   

12 
 

Nezvěstní 

193 

 

 

 

v garážích 

Malešická 

 0 
 

členská SVJ 

 

24 
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B. Hospodaření družstva 
 

1. Účetní metody 

 
Účetnictví družstva je vedeno a účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb. o 

účetnictví ve znění pozdějších předpisů a navazujících předpisů pro účetní jednotky, účtující v 

soustavě podvojného účetnictví.  Údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a 

z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány 

v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. 

 

2. Finanční majetek 

 

Podstatná část finančního majetku družstva je uložena na běžném účtu u ČSOB. Vzhledem k 

tomu, že v posledním období radikálně klesla úroková míra a tím i úrokové výnosy z běžného 

účtu, rozhodlo představenstvo o uložení části finančních prostředků na 2 bankovní účty po  

2 mil Kč formou termínovaných vkladů. Pro tento účel byly vybrány finanční ústavy s 

nabízeným nejvyšším úročením.  

 

3. Úvěry 
 

Úvěry, vedené u Ministerstva financí ČR, jsou v plném rozsahu pouze úvěry, poskytnuté v 

minulosti na družstevní výstavbu jednotlivých domů. Úvěry jsou spláceny podle anuitního 

plánu a splátky účtovány proti jednotlivým členům družstva, resp. jejich nástupcům. Objem 

nesplacených úvěrů z tohoto titulu činí k 31.12.2020 Kč 45.718,30. 

 

4. Přehled rezerv  

 

459 10, 20 ke krytí ztráty, plynoucí z převodu bytů a garáží Nad Ohradou   do os.  vlastnictví 1 911 058,23 Kč   

459 25 aktualizace softwaru  1 200 000,-- Kč 

 

 

5. Zveřejňované údaje hospodaření za rok  

 

Podle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2013 Sb. má Bytové družstvo povinnost 

předložit každoročně po schválení členskou schůzí Městskému soudu v Praze účetní závěrku, 

která se zakládá do sbírky listin, a to rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu, tvořící součást 

účetní závěrky. Tuto povinnost BDŽ plní. 
 

5.1 Rozvaha (dle účetnictví) 

 

     (příloha č. 1)  

 

5.2 Výkaz zisku a ztráty (dle účetnictví) 

 

     (příloha č. 2)  
 

6. Výsledky hospodaření  
 

6.1 Střediska bytového hospodářství 
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Družstvo má 26 samostatně hospodařících středisek v nástavbách na cizích domech.  
 

6.2 Správy družstva z ostatních činností 

 
Hospodaření středisek správy družstva skončilo ziskem po zdanění ve výši 1 407 990,- Kč.  

Zisk bude použit podle usnesení shromáždění delegátů. 

 

7. Výsledky inventarizace 

 

Inventarizace ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. proběhla bez závad.  

 

8. Vnější kontroly  
 

V roce 2020 neproběhla žádná vnější kontrola 

 

9. Údaje o důležitých skutečnostech 
 
9.1 Pohledávky 

 
a) Pohledávky z pronájmu bytů, NBP, z vyúčtování  
 

odběratelé   311-10  376 228,38 
pohledávky za uživateli bytu 311-20 118 253,44 
pohledávky za uživateli NBP  311-21                          702 676,-- 
pohledávky z vyúčtování služeb 311-50                        34 017,-- 
Celkem Kč  1 231 174,82 
 

b) Pohledávky za členy 
 

splácení členského podílu 353-11             0,-- 
 

Veškeré poskytnuté zálohy dodavatelům se považují za pohledávku družstva až do zaúčtování 

konečného daňového dokladu.  

Pohledávky družstva po splatnosti jsou ošetřeny tak, aby jejich případné neuhrazení 

neovlivnilo hospodaření družstva v příštích obdobích. Toto ošetření se týká zejména těžko 

vymahatelných pohledávek (např. pohledávky za firmami v konkursu nebo likvidaci). 

Pohledávky za služby jsou upomínány a v případě neúspěchu žalovány před jejich 

promlčením. Současně jsou představenstvem schvalovány výstrahy před vyloučením, resp. 

vyloučení člena z družstva. 

Výše pohledávek po 90 dnech od splatnosti v různém stupni vymáhání činí 364 268,- Kč. 

  
9.2.   Závazky  
 
a) Závazky: 
 
dodavatelé – služby 321-10 82 904,21 
přeplatky z vyúčtování 321-50  240 832,31 
Celkem Kč 323 736,52 
 
b) Závazky vůči členům družstva: 
 
dlouhodobá záloha na opravy 475-20 4 668 618,86 
zálohy na vydání bytu 311-26, 27                            122 166,-- 
Celkem Kč                                                             4 790 784,86 
 
9.3. Fondy 
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Nedělitelný fond   422 00 6 267 474,82 Kč 

Podpůrný fond 427 10    7 089 208,17 Kč 

Rezervní fond  
421 10 

 
3 088 066,00 Kč 

Sociální fond 42730  994 385,55 Kč 

 

10. Návrh na rozdělení zisku 

 

Představenstvo navrhuje zisk za rok 2020 ve výši 1 407 990,- Kč převést do sociálního fondu 

1 623 865,- Kč. 

   
 
 

C. Činnost družstva v roce 2020 
 

1. Běžná provozní činnost 

 

Činnost BDŽ se v roce 2020 odvíjela stabilizovaným způsobem – aparát družstva zejména 

zajišťoval úkoly, které družstvo vykonává pro jednotlivá SVJ. 

K 31.12.2020 spravovalo družstvo agendy 88 SVJ a družstev. Setkáváme se s novými zájemci 

o správu. Bohužel jsme zjistili, některé objekty, které mají zájem o naši správu, jsou velmi 

problematické, nemají řádně vedené účetnictví, osoby v domě jsou rozhádané, proto budeme 

raději upřednostňovat naši stávající klientelu a rozšiřovat naše služby pro ně než se zabývat 

novou komplikovanou klientelou. Spolupráci s novými klienty bude velmi pečlivě zvažovat. 

 

Současně řeší družstvo i řadu záležitostí, týkajících se družstva a jeho členů: 

▪ Neexistence výkladových stanovisek nebo jejich různost k téže záležitosti způsobují časté 

dotazy spravovaných SVJ a družstev. V rámci Svazu českých a moravských bytových 

družstev se družstvo pokouší předkládat jednotlivé problémy, kde nelze dojít k 

jednoznačnému výkladu či vznikají nevýhodná postavení družstva nebo SVJ. 

▪ Novelizace občanského zákona a zákona o korporátních společnostech a dalších zákonů 

týkajících se provozu SVJ a BD, např. evidence skutečných vlastníků, insolvenční zákon. 

▪ Rady, návody a pomoc při konání shromáždění náhradním způsobem (per rollam) v době 

vyhlášení nouzového stavu v ČR. 

 

2. Právní agenda 

 

Družstvo vede svým jménem několik právních sporů; většinou se jedná o vymáhání 

neuhrazeného nájemného za nebytové prostory.  

Mezi další činnosti našeho smluvního právníka patří spory, kde poškozenými jsou jednotlivá 

SVJ.  Vesměs se jedná o dlužníky, kteří nehradí zálohy za služby nebo nedoplatky z 

vyúčtování a nereagují na upomínky. Průběžně ročně se řeší cca 10 takových případů, kdy 

přes veškeré snahy o dohodu je nutno dojít až k soudu. Tyto služby poskytuje naše družstvo i 

pro spravovaná společenství v rámci správcovské činnosti zatím bez finančních nároků s 

výjimkou úhrady soudních nákladů, pokud se přisouzené náklady nepodaří vymoci.  

 

Při vymáhání dluhů jednotlivých vlastníků došlo k posunu zákonů ve prospěch osob 

odpovědných za správu domu a pozemku. Od 1.12.2017 je 1/10 výtěžku z prodeje určena 

právě na pohledávky osoby odpovědné za správu domu a pozemku (SVJ), pakliže osoba 
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odpovědná za správu domu a pozemku tyto pohledávky uplatnila žalobou u soudu nebo 

přihlásila v rámci insolvenčního řízení. Osoba odpovědná za správu domu a pozemku získala 

nově postavení dražebního věřitele, stejně jako věřitelé, kteří mají své pohledávky zajištěny 

zástavním právem prodávané jednotky (zejména banky). Změnou v zákoně o veřejných 

dražbách se pohledávky související se správou domu a pozemku vůči neplatícímu vlastníku 

jednotky se nově zařazují mezi pohledávky první třídy do výše 1/10 výtěžku z prodeje a osoba 

odpovědná za správu domu a pozemku má nově postavení dražebního věřitele, kterým dosud 

nebyla. Podmínkou je, aby pohledávka osoby odpovědné za správu domu a pozemku vůči 

dlužníkovi byla uplatněna u soudu žalobou. Pokud o pohledávce nebylo ještě soudem 

pravomocně rozhodnuto, bude částka do doby skončení řízení uložena na účtu, který 

dražebník za tímto účelem zřídí. Změnou občanského soudního řádu se osoba odpovědná za 

správu domu a pozemku, jde-li o prodej jednotky v domě, se může domáhat uspokojení 

pohledávky související se správou domu a pozemku vůči vlastníku jednotky, pokud tato 

pohledávka byla uplatněna u soudu žalobou, a jestliže ji přihlásí nejpozději do zahájení 

dražebního jednání a přihláška bude obsahovat potřebné náležitosti. Změnou insolvenčního 

zákona při zpeněžení jednotky v domě osoba odpovědná za správu domu a pozemku uplatní v 

insolvenčním řízení pohledávku související se správou domu a pozemku vůči vlastníku 

jednotky, uspokojí se tato pohledávka z výtěžku zpeněžení jednotky před uspokojením 

pohledávek zajištěných věřitelů, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení. 

Pokud upřednostněná pohledávka ve výši 1/10 výtěžku z prodeje povinného (neplatícího 

vlastníka) nepokryje náklady vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku, bude zbylá 

část pohledávky uspokojena jako nezajištěná, a to v pořadí, jak byla celá pohledávka 

přihlášena do řízení. 

V případě, že osoba odpovědná za správu domu a pozemku doloží, že splnila všechny 

zákonné požadavky k přihlášení pohledávky, a přesto bude SVJ stále ve ztrátě, nabízí 

družstvo možnost poskytnutí nenávratné podpory jako částečné řešení problémů. Proto, mimo 

jiné, byl zřízen Podpůrný fond (pokud za určitých okolností nedojde k použití tohoto fondu 

k jiným účelům). Podmínkou nevratné, případně i návratné finanční výpomoci je členství SVJ 

v BD.  

 

3. Další aktivity 

 

Družstvo rovněž trvale sleduje aktivity Prahy 3 kolem stavebních zásahů do zájmové lokality 

jeho členů, zejména v sídlištních oblastech. 

 

Družstvo systematicky vyvíjí aktivity k ochraně zájmů a právního postavení členů bydlících v 

nástavbách na domech ve vlastnictví třetích osob. V souvislosti s dopady nových zákonů 

oslovilo družstvo několik zbývajících vlastníků s návrhem na vydání jejich souhlasného 

prohlášení k zápisu dosud nezapsaných věcných břemen. Vzhledem k tomu, že se naše návrhy 

v některých případech nesetkaly s kladnou odezvou, podalo družstvo počátkem roku 2016 

celkem 3 žaloby. Je smutnou skutečností, že do konce roku 2018 v podstatě nedošlo k 

žádnému závěru u soudů, přestože řada soudních stání již proběhla a neustále se požaduje 

doplnění dalších průkazů. Probíhající jednání přitom není jednoduché, občas vzniká 

dokumentační nouze, způsobená zejména nedostatečným a zkratkovitým řešením převodu 

těchto bytů na naše družstvo v rámci likvidace původního Bytového družstva nástavby a 

vestavby. Vesměs se nám však daří skutečnosti zdokumentovat. 

 

Úspěšné bylo jednání s ČSOB o zrušení poplatků za využívání internetového bankovnictví a 

zrušení poplatků za vedení účtů a výpisy pro spravovaná SVJ a družstva. Podařilo se 

dosáhnout toho, že všechna námi spravovaná SVJ budou mít vedení účtů bez poplatků za 
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vedení účtu, platit se bude pouze za transakce. Některá SVJ dosud nesplnila veškeré 

požadavky banky, takže jim jsou poplatky i nadále účtovány. Bytové družstvo bohužel v této 

situaci víc pro SVJ udělat nemůže. Dle posledních zpráv došlo v minulém roce 2020 v ČSOB 

k výměně některých zaměstnanců, kteří mají na starosti péči o účty námi spravovaných 

objektů. Zjistili jsme, že u některých SVJ došlo i k určitým nedorozuměním s bankou. Vše již 

bylo vyřešeno, proběhla nová osobní jednání mezi vedením DB Žižkov a manažery ČSOB 

pro BD a SVJ. Nově jsou pro námi spravované objekty nastaveny nulové poplatky za příchozí 

a odchozí platby, bude se platit pevná částka za každý měsíc. Tyto podmínky budou 

nastaveny v průběhu roku 2021. 

  

  4. Vypořádání přeplatku základního členského vkladu 

 

Družstvo pokračuje v postupném dohledávání členů. kterým nemohl být přeplatek základního 

členského vkladu dosud vrácen, zejména z důvodu jejich nedosažitelnosti. Po vyloučení první 

skupiny členů, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti kontaktování družstvo, byla 

postupně zmapována další skupina, se kterou bude po neúspěšném avizování postupováno 

stejným způsobem. V některých případech sice dojde k dohledání člena, ale bohužel 

zemřelého. Pokud jeho dědicové nepřihlásí členství v BD k vypořádání notáři při dědickém 

řízení, není již možné členský vklad vyplatit. 

 

5. Dohledávání "nezvěstných“ členů družstva  

 

Přestože se problematiku nezvěstných členů podařilo do jisté míry vyřešit (viz čl. 4), jedná se 

o trvalý proces, vedoucí k postupnému úbytku členů družstva. Přestože se v rámci našich 

evidenčních činností snažíme o získávání doručovacích adres těch členů, kteří prodávají byt 

ze svého vlastnictví, jsou naše možnosti omezené. Část členů družstva i nadále neví o své 

povinnosti oznamovat družstvu základní údaje, zejména pak aktuální doručovací adresu pro 

potřebný kontakt. Podle stanov pak tito členové mají povinnost hradit ročně správní poplatek 

ve výši 120 Kč. Tito členové budou obesláni výzvou k plnění svých povinností s upozorněním 

na možnost vyškrtnutí z evidence družstva při neplnění svých povinností. Usnesení 

představenstva k řešení těchto situací je k dispozici v sídle družstva. Značná část dopisů, které 

zasíláme na poslední známou adresu člena družstva, se nám vrací s tím, že adresát je neznámý 

nebo zemřel. Těmto členům družstva bude členství ukončeno k termínu, který stanoví 

představenstvo družstva. Seznam vyloučených členů družstva bude k dispozici na sekretariátu 

družstva. 

 

6. Vliv současné ekonomické situace na výnosy družstva 

 

Příznivý vývoj ekonomické situace na výnosy družstva se v průběhu roku 2020 zastavil. 

Celosvětová pandemie COVID – 19 způsobila krizí, se kterou se budeme všichni nuceni 

vypořádávat po řadu roků. BD Žižkov vlastní nebytové prostory, které jsou pronajímány ke 

komerčním účelům. Řada obchodů byla v roce 2020 v nouzovém stavu uzavřena. Nájemci 

v těchto prostorech mnohdy sami řešili existenční problémy, docházelo ke zpoždění jejich 

plateb na účet družstva. Příslušná ministerstva zahájila pro tyto osoby COVID programy, ale 

ne všichni naši nájemci na čerpání z těchto programů dosáhli. Ve 2. kvartálu roku 2020 bylo 

jednou z podmínek, aby nájemci dosáhli na program COVID nájemné, snížení předepsaného 

nájmu pronajímatelem o 30 %, nájemce následně obdržel od státu příspěvek ½ z výše nájmu 

na pokrytí ztrát. Bytové družstvo s ohledem na vývoj situace nezvýhodnilo žádná spravovaná 

SVJ za rok 2020 snížením správních poplatků na 50 % za měsíc listopad a za měsíc prosinec 



9/10 

jako v předcházejících letech. Sleva správních poplatků na 50 % za poslední měsíce bohužel 

nebude pokračovat ani v roce 2021 a pravděpodobně ani v následujících letech. 

 

7.  Webové stránky Bytového družstva Žižkov www.bdzizkov.cz a portál 

https://bdzizkov.edomovnik.cz 

 

V současné době fungují webové stránky družstva jako zdroj informací pro statutární orgány 

spravovaných SVJ a družstev. V roce 2019 posloužily hlavně pro publikaci doporučených 

návrhů v souvislosti s GDPR a dalších zákonů týkajících se provozu SVJ a BD, v roce 2020 

stránky sloužily hlavně pro informace o způsobu konání shromáždění při 

vyhlášení nouzového stavu v ČR. Část webových stránek je určena pouze registrovaným 

členům statutárních orgánů SVJ a BD.  

Paralelně s webovým portálem družstva se postupně rozvíjí a je používán i elektronický portál 

(e-Domovník), který do budoucna bude hlavním informačním pojítkem mezi správcem, 

statutárním orgánem a členy spravovaného subjektu, tedy jednotlivými vlastníky. Do tohoto 

projektu se počínaje rokem 2016 mohou zapojit všechny spravované objekty, řada objektů 

umožnila přístup všem vlastníkům a spoluvlastníkům bytů, portál pro ně v tomto případě 

funguje i jako elektronická nástěnka Portál e-Domovník umožňuje sdílet informace od 

správce (víceméně ty, co byly dosud zveřejňovány na webových stránkách družstva), dále 

přístup k informačním materiálům, které byly dosud vydávány pouze v tištěné verzi, 

vytváření informační nástěnky pro provozní záležitosti spravovaného subjektu a konečně i 

jednotlivým vlastníkům či nájemcům družstevních bytů nahlížení do jejich dokumentů jako je 

vyúčtování, předpis nájmů a dalších evidenčních informací.  

Struktura členů statutárních orgánů SVJ se postupně obměňuje a prochází generační 

obměnou. Vzhledem k její současné různorodosti je nutno dnes z hlediska komunikace 

respektovat v podstatě tři přístupy: 

- osobní přístup kombinovaný s písemným předáváním informací, který se uplatňuje 

zejména u původních členů statutárních orgánů; 

- kombinaci elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové pošty a osobního 

přístupu, který je dnes nejběžnější; 

- víceméně neosobní komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty v kombinaci s 

portálem e-Domovník.  

Všechny 3 různorodé přístupy ke spravovaným objektům kladou zvýšené nároky na 

zaměstnance družstva. Současně je nutno hledat kompromisní řešení vzájemných vztahů, 

které musí zapadat do systému. 

Z hlediska zlepšení vzájemné komunikace a zjednodušení vzájemného styku by bylo žádoucí, 

aby se k portálu e-Domovník přihlásilo co nejvíce alespoň statutárních orgánů SVJ. 

 

8.  Výhody ve prospěch spravovaných objektů a členství vlastníků bytů v družstvu 

 

Družstvo si váží všech družstev a SVJ, která se rozhodla svěřit mu svoji správu. V rámci nové 

koncepce družstva, přijaté současně s novými stanovami družstva v roce 2012 podporuje 

družstvo zejména vstup spravovaných SVJ za členy družstva. Těmto SVJ poskytuje 15 % 

slevu v ceně za externí správu každý kalendářní měsíc. Další možné podpory členským SVJ 

budou poskytovány s ohledem na vývoj situace a v souladu se směrnicí č. 1/13 ve znění 

platném od 9.11.2015 o Zřízení dalších fondů družstva ve smyslu čl. 87 stanov družstva. 
 

Statutární orgány družstva periodicky upozorňují na to, že pokračování v individuálním 

členství těch, jimž byly byty vydány do vlastnictví, nemá pro tyto členy reálný přínos, naopak 

z něj plynou povinnosti jak pro družstvo, tak pro tyto členy-vlastníky bytů, kteří jsou navíc od 

http://www.bdzizkov.cz/
https://bdzizkov.edomovnik.cz/
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okamžiku prodeje bytu zatěžování platbou příspěvku na správu družstva. Družstvo proto 

doporučuje ke zvážení ukončení individuálního členství v družstvu spojené s vrácením 

základního členského vkladu těmto individuálním členům a začít realisticky uvažovat o tom, 

zda není výhodnější, aby se jejich SVJ stalo plnoprávným členem družstva a z tohoto titulu 

pak mohlo prosazovat zájmy vlastníků bytů v rámci družstevní samosprávy. 

  

9.  Další vývoj družstva 

 

Těžiště dalšího rozvoje družstva bude postupně přecházet do rukou členských SVJ která 

vznikla z původních družstevních samospráv. Ke konci roku bylo přihlášeno již 24 členských 

SVJ a další o vstupu do družstva uvažují. Pokud pochopí a vezmou za svou novou koncepci v 

tom, že družstvo je vlastně jejich zastřešujícím orgánem a začnou si je formovat tak, aby jim 

nadále pomáhalo v jejich práci, zejména při vytváření kolektivního názoru na řešení 

provozních problémů, zprostředkováním předávání zkušeností, vystupováním vůči 

dodavatelům služeb a podávání výkladů nepřehledné a těžko srozumitelné legislativy. 

Důležité bude i udržení současných synergických aktivit jako je společné pojištění, vymáhání 

pohledávek za vlastníky, omezení poplatků za vedení účtů a dalších efektů, které se dosud 

podařilo dosáhnout. 

V posledních letech jsme zachytili stále více a více signálů od statutárních orgánů námi 

spravovaných SVJ, že ve své funkci z mnoho důvodů končí a nemají za sebe náhradu, proto 

se družstvo rozhodlo rozšířit nabídku svých služeb o činnost profesionálního správce. Máme 

ve správě několik objektů, ve kterých vykonává družstvo funkci profesionálního správce. 

Společné vedení osobní agendy a účetnictví, evidence revizí a kontrol, zprostředkování 

kontaktů s firmami dodávajícími služby a další podpůrné činnosti jsou již samozřejmostí. 

Důležité bude i pokračování v získávání informací z vyšších sjednocujících struktur, zejména 

Svazu bytových družstev a dalších zdrojů, jejich prostřednictvím se snažit ovlivňovat 

legislativní a další celospolečenské procesy, související s bydlením. 

Vedení družstva si uvědomuje, že od roku 2002 až do roku 2017 šetřilo družstvo prostředky 

na vrácení základního členského vkladu, složeného členy pro záchranu družstva z důsledků 

špatného záměru bývalého předsedy a návazně bylo nuceno vynaložit další náklady na 

rekonstrukce nebytových prostor, které již v původním stavu nebyly víceméně schopny další 

nabídky k pronájmu. Vzhledem k tomu, že oba tyto cíle byly naplněny, přistoupilo družstvo 

v posledních letech postupně k rekonstrukci vlastních provozních prostor, na což v minulosti 

nezbýval čas ani finanční prostředky. Rekonstrukce byla nutná i pro naplnění úkolů 

vyplývajících z nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. Oba objekty, ve kterých vlastní 

družstvo kanceláře, procházejí revitalizací, nová okna v prostorách družstva byla podmínkou 

pro získání příspěvku z programu Zelená Úsporám. 


