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Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 

(IČ 62408623) 
 

Den konání: 9.12.2014 

 

Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 

  162 00 Praha 6 

 

• Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána 

• Celkem bylo k dispozici 25 hlasů a schůze tím pádem byla usnášeníschopná. 

• Jako zapisovatel byl zvolen Pavel Kučera 

• Schůze začala ve 20:10 a skončila ve 20:55 

 

V souladu s programem schůze byly projednány následující body 

• Vzhledem k tomu, že v lednu 2015 končí mandát současnému představenstvu, členská 

schůze diskutovala o novém představenstvu a navrhla, aby současnému představenstvu 

byl mandát prodloužen. Členská schůze o návrhu hlasovala a návrh přijala: 

o 22 členů hlasovalo „pro“ 

o 0 hlasovalo „proti“ 

o 3 se „zdrželo“ hlasování 

• Členská schůze hlasovala o přijetí směrnice o rozúčtování služeb, kterou potřebuje náš 

správce nemovitosti ATEST REALITY a návrh přijala: 

o 25 členů hlasovalo „pro“ 

o 0 hlasovalo „proti“ 

o 0 se „zdrželo“ hlasování 

• Členská schůze diskutovala o předložené nabídce na celkovou rekonstrukci rozvodů 

plynu v domě a domluvila se, že o návrhu nebude hlasovat. Představenstvo zjistí kolik 

družstevníků používá plyn a zároveň zmonitoruje, jak jsou v jednotlivých bytech 

přístupné rozvody plynu. Na následující schůzi se pak družstvo rozhodne, jestli se 

rekonstrukce provede. 

• Členská schůze hlasovala o návrhu na snížení záloh do fondu oprav ze současných 

25,- Kč/m2 na 13,- Kč/m2 a návrh přijala: 

o 25 členů hlasovalo „pro“ 

o 0 hlasovalo „proti“ 

o 0 se „zdrželo“ hlasování 

• Pan Vrána informoval družstevníky o nutnosti zrevidovat přiřazení jednotlivých 

sklepních kójí k bytům (doporučení vyplývající z požární revize). Družstevníci 

dostanou do schránky plánek sklepních prostor, kde vyznačí svoji sklepní kóji. 
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• Pan Vrána informoval stavu bytu č.3 po panu Steinovi. Pan Stein po několika urgencích 

svůj dluh splatil, ale prodej bytu manželům Jůnovým (z bytu č. 4) se bohužel nepodařilo 

zrealizovat, protože se Jůnovi dostali do finančních problémů.  

Jůnovi družstvu uhradí úroky, které by družstvo získalo ze získaných peněz, které by 

převedlo na spořicí účet Modré pyramidy i ušlé zálohy do fondu oprav.  

Členská schůze se dohodla, že prodej bytu zrealizuje přes realitní kanceláře s tím, že 

základní prodejní cena by začala na částce cca 3 200 000,- Kč (dle doporučení realitní 

kanceláře) a pokud by se tato částka ukázala příliš vysoká, tak by ji družstvo 

v koordinaci s realitními kancelářemi snižovala až na částku 2 800 000,- Kč. 

Představenstvo připraví návrh o prodeji, o kterém by se hlasovalo způsobem per-rollam 

(tj. korespondenčně) s tím, že by se byt dal do prodeje v druhé polovině ledna. 

• Členská schůze otevřela diskuzi k dopisu pana Calty, který byl vyvěšen na nástěnce 

družstva a který vyzýval družstevníky, kteří mají nějaké praskliny v bytě způsobené 

stavbou metra, aby ho kontaktovali.  

Před schůzí se panu Caltovi ozvala pouze paní Dubová a z diskuze na členské schůzi 

vyplynulo, že se pravděpodobně nejedná o problém, který by se vyskytoval u velkého 

počtu bytů.  

Družstvo prověří, jakým způsobem je možné žádat u Metrostavu o proplacení nákladů 

spojených s opravou prasklin způsobených stavbou metra (paní Ascherlová se nabídla, 

že družstvu pomůže zjistit kontakty na Metrostav). 

• Pan Calta připomněl svůj dotaz z minulé schůze ohledně možnosti instalace značky 

zákazu stání u výjezdu z parkoviště u domu. Členská schůze navrhla, že by bylo 

vhodnější nechat udělat vodorovné značení žlutou čarou v okolí výjezdu. 

Představenstvo prověří možnost realizace na dopravním odboru MČ Praha 6. 

 

Příloha: 

- pozvánka na členskou schůzi 

- prezenční listina 

- Směrnice o rozúčtování služeb 

 

V Praze 10.12.2014 

 

Za představenstvo: 

 

 

 

 

 



 

 

Představenstvo družstva 
Na Klášterním 6, bytové družstvo 

se sídlem Praha 6, Na Klášterním 6/1898,PSČ 162 00 (dále jen „družstvo“) 
 

svolává 
 

ČLENSKOU SCHŮZI 
 

která se bude konat v úterý 9.12.2014 

od 20:00 v prádelně našeho domu 

(na adrese Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6) 

 

Program členské schůze: 
 

• Volba představenstva družstva 

• Hlasování o přijetí směrnice o rozúčtování služeb – potřebný pro našeho 
správce nemovitosti v souvislosti se změnou občanského zákoníku (text 
směrnice včetně průvodního dopisu je k dispozici na webových 
stránkách družstva http://www.naklasternim6bd.cz/) 

• Hlasování o celkové rekonstrukci rozvodů plynu (cenová nabídka je 
k dispozici na webových stránkách družstva http://www.naklasternim6bd.cz/) 

• Hlasování o snížení záloh do fondu oprav z 25,- Kč/m2 na 13,- Kč/m2 

• Revize přiřazených sklepních kójí k bytům 

• Byt č.3 po panu Steinovi – informace o aktuálním stavu 

• Převod do SVJ – informace 

• Praskliny v bytech způsobené stavbou metra 

 

V Praze dne 23.11.2014 

Za představenstvo: 

 

 







Směrnice o způsobu rozúčtování služeb  

spojených s užíváním bytů a dalších prostorů v domě 

Bytové družstvo Na Klášterním 6 

podle § 5 zák. č. 67/2013 Sb.  

I. 

   Tato směrnice, schválená v souladu s § 5 zák. č. 67/2013 Sb., na členské schůzi Bytového družstva 
„Na Klášterním 6, bytové družstvo“ konané dne 9.12.2014, řeší způsob rozúčtování nákladů za služby 
spojených s užíváním bytů a dalších prostorů v domě  Bytového družstva Na Klášterním 6,  
Na Klášterním 1898/6, 162 00 Praha 6 – Břevnov. Poprvé se stanovená metodika uplatní  
pro rozúčtování služeb za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a dále až do odvolání. 

II. 

 Bytové družstvo zajišťuje dodávku služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostorů  
a dalších prostorů v domě (dále jen jednotky). Na úhradu uvedených služeb vybírá od nájemců (členů 
bytového družstva, případně ostatních nájemců) zálohy a průběžně z těchto záloh hradí náklady  
za služby spojené s užíváním bytů a dalších obdobných prostorů v domě. Jednou ročně, nejpozději  
po uplynutí čtyř měsíců po skončení účetního období, se zálohy mezi nájemce bytu rozúčtují dle 
článku III této směrnice. Vyúčtování je pak splatné nejpozději do 8 měsíců po skončení zúčtovacího 
období.  

III. 

   Způsob rozúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytů a dalších prostorů: 

1. Náklady na dodávky tepla a teplé vody se účtují dle Vyhl. 372/2001, nebo jiné zákonné 
normy tuto vyhlášku nahrazující. 

2. Ostatní služby spojené s užíváním bytů a dalších prostorů v domě se účtují: 

a) Náklady za dodávky vody a odvod splaškových vod se rozúčtují v poměru naměřených 
hodnot jednotlivých měřidel každého jednotky (podrobnosti řeší ustanovení uvedená  
v odst. 4). 

 
b) Náklady za úklid společných prostorů v domě, včetně čisticích prostředků a úklidového 

nářadí se rozdělí mezi nájemce (uživatele) bytů a dalších samostatných prostorů v domě 
v poměru pr ůměrného počtu osob užívajících byty a další jednotky v domě v daném 
účetním období. 

 
c) Náklady za odvoz komunálního odpadu se rozdělí mezi nájemce (uživatele) bytů  

a dalších samostatných prostorů v domě v poměru pr ůměrného počtu osob užívajících 
byty a další jednotky v domě v daném účetním období. 
 
Nebytové prostory, které mají prokazatelně v souladu se zákonem o likvidaci odpadů 
zajištěn vlastní odvoz odpadů, a proto společně organizovaný odvoz odpadu nevyužívají, 
se na nákladech za odvoz odpadu nepodílí.  

 
d) Náklady spojené s provozem výtahu, tj. servis výtahu, zahrnující pravidelné odborné 

prohlídky , tříleté zkoušky,  vyprošťování osob, běžné provozní opravy včetně výměn žárovek 



a  náklady za dodávky el. energie spotřebované provozem výtahu se rozdělí mezi nájemce 
(uživatele) bytů a dalších samostatných prostorů v domě od 2. nadzemního podlaží  
(od 1. patra) včetně a dále i mezi nájemce (uživatele) bytů a dalších samostatných prostorů 
v domě, kteří výtah používají. Náklady se rozdělí mezi výše uvedené byty a další prostory  
v domě v poměru pr ůměrného počtu osob užívajících byty a další prostory v domě v daném 
účetním období.  

 
e) Náklady za dodávky el. energie pro osvětlení v domě a napájení společných zařízení 

v domě se rozdělí mezi nájemce (uživatele) bytů a dalších samostatných prostorů v domě 
v poměru pr ůměrného počtu osob užívajících byty a další jednotky v domě v daném 
účetním období. 

 
f) Náklady na zabezpečení provozu STA se účtují mezi nájemce (uživatele) bytů a dalších 

samostatných prostorů v domě v poměru počtu připojených bytů a další prostorů v domě. 
K počtu zásuvek v jednotlivém bytě či jiném prostoru se nepřihlíží. 

 
g) Náklady na zaplacenou daň z nemovitosti se hradí z fondu oprav.  

 
h) Náklady za pojištění domu se hradí z fondu oprav 

 
i) Náklady vynaložené na odměňování za správu objektu obsahující náklady uhrazené  

za činnosti prováděném správcem objektu se rozúčtují mezi členy družstva v poměru počtu 
bytů a dalších jednotek v domě. 

 
3. Náklady vynaložené na zabezpečení služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů se 

vlastníkům jednotek rozúčtují dle uvedených kritérií v této směrnici. Neužívané jednotky (prázdné 
byty či nebytové prostory) se na nákladech za služby spojené s užíváním bytů či nebytových 
prostorů, které se v domě účtují dle poměru počtu osob užívajících jednotku, se podílí minimálně 
poměrem odpovídajícím užívání jednotky jednou osobou vyjma, dodávek v bytě měřených 
médií (vodoměry či rozdělovače topných nákladů-RTN). 

 

4. Způsobu měření a rozúčtování spotřeby studené vody a odvodu splaškových vod (vodné 
stočné) 

 

a) Spotřeba studené vody naměřená a vyfakturovaná na fakturačním měřidle (na patě domu) se 
rozdělí mezi jednotlivé uživatele v poměru naměřených hodnot jednotlivých měřidel každé 
jednotky. 
 

b) Je-li rozdíl mezi součtem náměrů bytových vodoměrů a fakturovaným množství větší  
než 20 %, může výbor (představenstvo) rozhodnout o jiném způsobu účtování tohoto rozdílu 
přesahujících 20 % (poměr počtu osob; poměr počtu bytů, poměr ploch). 
 

c) Bude-li jednotka považována za neměřenou, určí se hodnota jejího podílu k rozúčtování tak, 
že se vypočítá průměrná spotřeba za poslední dva roky, kdy byla jednotka měřena a navýší se 
o 15 %. Takto získaná hodnota je veličina určující velikost podílu jednotky považované  
za neměřenou vůči ostatním podílům měřených jednotek. 
 

d) Není-li možné použít metodu uvedenou v odstavci 4, písmeno c), zjistí se průměrná spotřeba 
na osobu a určené časové období v ostatních měřených jednotkách v domě, tato hodnota se 
povýší o 40 % a násobí se počtem osob v jednotce považované za neměřenou. Takto získaná 
hodnota je veličina určující velikost podílu jednotky považované za neměřenou vůči ostatním 
podílům měřených jednotek. 
 



e) Bude-li jednotka považována za neměřenou z důvodu že měřidlo nemá platný cejch a tato 
neplatnost certifikace měřidla vznikla z viny vlastníka (odběratele), tím, že neumožnil přes 
písemnou výzvu včas výměnu měřidla, určí se hodnota jejího podílu k rozúčtování tak, že se 
vypočítá průměrná spotřeba za poslední dva roky, kdy byla jednotka měřena a navýší se  
o 50 %. Takto získaná hodnota je veličina určující velikost podílu jednotky považované  
za neměřenou vůči ostatním podílům měřených jednotek. Není-li možné použít tuto metodu, 
zjistí se průměrná spotřeba na osobu a určené časové období v ostatních měřených jednotkách 
v domě, tato hodnota se povýší o 100 % a násobí se počtem osob v jednotce považované  
za neměřenou. Takto získaná hodnota je veličina určující velikost podílu jednotky považované 
za neměřenou vůči ostatním podílům měřených jednotek. 
 

f) Není-li možné použít ani jednu z uvedených metod zjistí se průměrná spotřeba na jednu 
jednotku v domě za určené časové období v ostatních měřených jednotkách v domě, tato 
hodnota se povýší o 100 %. Takto získaná hodnota je veličina určující velikost podílu 
jednotky považované za neměřenou vůči ostatním podílům měřených jednotek. 
 
Ostatní ujednání: 
 

g) Uživatel jednotky je povinen neprodleně nahlásit správci domu závadu vodoměru. 
 

h) Uživatel jednotky je povinen po předchozí výzvě umožnit kontrolu správnosti funkce měřidla 
a odečet stavu měřidla a výměnu měřidla. 
 

i) Za předchozí upozornění (výzvu ke zpřístupnění vodoměru) lze považovat vývěsku v domě 
nebo písemné sdělení vhozené do poštovní schránky v domě. 
 

j) Uživatel nesmí zasahovat do funkce měřidla ani odstraňovat plomby. 
 

k) Za neměřený odběr se považuje: 
a. Odběr, kde ani po opakované výzvě neumožnil uživatel provést odečet měřidla a ověření 

správnosti funkce měřidla. 
b. Odběr, kde byl zjištěn zásah do funkce měřidla, za takový zásah lze i považovat 

poškození plomby měřidla. 
c. Odběr, kde nájemce nenahlásí neprodleně závadu měřidla, potom, co taková závada 

vznikla. 
d. Odběr, kde měřidlo nebylo instalováno vůbec, nebo kde bylo odstraněno. 
e. Odběr, kde bylo měřidlo zjevně mimo provoz po dobu delší 30 dnů. 
f. Bytové měřidlo nemá platný cejch. 

 

 

 

 


