
Přehled informací podaných zástupcům 
středisek při jarních regionech 2018 

 
Vážené předsedkyně, vážení předsedové, 
dovolte nám, abychom Vás seznámili s aktuálními novinkami 
 
Úsek ředitele 
Úsek ekonomické náměstkyně 
Úsek výrobně technického náměstka 
 
 

Informace ředitele SBD HK 
 

1) Současný stav v převodu jednotek do vlastnictví a vznik SVJ 
2) Situace v převodech pozemků do vlastnictví družstva 

 
 
1. převody bytů a garáží 

1) V letošním roce od 1.1.2018 – 30.4.2018 bylo zatím převedeno do vlastnictví 
92 jednotek, z toho 91 bytů a 1 garáž (vestavěná). 

2) Celkem je tedy k 30.4.2018 ve vlastnictví 10.316 jednotek, z toho 10.033 bytů 
a 313 garáží. 

3) V letošním roce (do 30.4.2018) vzniknou nově 3 společenství vlastníků jednotek 
(ať už podle nových nebo starých pravidel). 

 
2. pozemky 
V regionech 1 a 6 jsou již všechny pozemky vyřešeny. U ostatních zbývá dořešit jen 
minimum pozemků (viz níže).  
 
REGION č. 1 

• Stavební parcely vyřešeny. 
 
REGION č. 2 

• SO 493 a 494 – BŘEZHRAD – Vedli jsme jednání s majiteli st. parcely 269/2, 
která leží pod domem č.p. 185 o možném odkoupení, aby stavební parcely u SO 
493 byly vyřešeny, avšak SO se k tomuto problému doposud nevyjádřila.  
Pod domem č.p. 186 zbývá vyřešit duplicitní vlastnictví st. p. 270/2, a to mezi ČR 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a společností Danup 
holding a.s. Tuto situaci musí nejdříve vyřešit Úřad pro zastupování státu. 

• Ostatní stavební parcely dořešeny. 
 
REGION č. 3 

• SVJ 454 a SO 455 – jednání se Státním pozemkovým úřadem o přístupové cestě 
– zatím není vyřešeno, není shoda s rozdělením pozemku. 

• Ostatní stavební parcely dořešeny. 
 
REGION č. 4 

• SO 381 – PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA - s případem se zabývá Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, nelze dohledat další doklady, zatím 
nevyřešeno. 

• SVJ 481 –  JENÍKOVICE u HK - parcely okolí domu ve vlastnictví St. statku Jeneč, 
st. p. v likvidaci. Vzhledem ke stále nestabilní a vysoké prodejní ceně pozemků se 
SVJ rozhodlo okolní pozemky nekoupit, nabídka Státního statku Jeneč, st.p. 
v likvidaci není pro SVJ výhodná ani po dalším jednání. 



• SVJ 426 – DOBŘENICE - vzniklo duplicitní vlastnictví s fyzickou osobou, která 
nechce situaci jinak řešit než soudní cestou, nepřipouští žádná další jednání, zatím 
beze změn. 

 
REGION č. 5 

• SVJ 364 – HLUŠICE - vedeme jednání s advokátem vlastníka (fyzické osoby) další 
stavební parcely pod domem číslo pop. 161 o následném odkupu či nájmu tohoto 
pozemku, zatím bezvýsledně. Ostatní stavební parcely vyřešeny, tak jako 
bezúplatný převod pozemků okolí domu.. 

• SO 398 – KOSICE - okolí ve vlastnictví soukromé osoby. Probíhá soudní spor. 
• Ostatní pozemky dořešeny.  

 
REGION č. 6 

• Stavební parcely vyřešeny. 
 
REGION č. 7 

• Stavební pozemky dořešeny. 
 
 

Informace ekonomické náměstkyně 
 
Ekonomická náměstkyně Ing. Štěpánková seznámila přítomné s informacemi 
z ekonomického úseku Stavebního bytového družstva Hradec Králové. 
 
Ekonomická náměstkyně Ing. Miloslava Štěpánková ve svém příspěvku seznámila 
přítomné s výsledky hospodaření Stavebního bytového družstva Hradec Králové za rok 
2017 a dále pak s jednotlivými body výroční zprávy hospodaření družstva. 
 
Dále byly podány následující informace. 
 
Podíl dlužného nájemného z bytů a garáží v r. 2017 činil 0, 85 %, v roce 2016 to bylo 
1,02 %. Hlavním měřítkem porovnání je podíl dlužného nájemného k nájemnému 
předepsanému. Stále se nám daří udržet zadluženost na velmi nízké úrovni. 
 
Jako každoročně, tak i v letošním roce, se připravují v závislosti na výsledky vyúčtování 
zálohových plateb za r. 2017 a ceny platné od 1.1.2018 nové předpisy nájmů a úhrad za 
užívání bytů s účinností od 1.7.2018. 
 
Ačkoliv na regionech neustále upozorňujeme na nutnost ohlášení změny v oblasti 
zdravotního pojištění ze strany jednotlivých funkcionářů/zaměstnanců, a to 
prostřednictvím „změnových listů“ k čestným prohlášením, neustále se potýkáme 
s nedostatky v této oblasti. Veškeré změny týkající se funkcionářů, případně 
zaměstnanců konajících práci na základě dohod o provedení práce s odměnou od 10 001 
Kč brutto/měsíc, ve vztahu ke zdravotnímu pojištění, je nutno neprodleně hlásit 
písemnou formou mzdové účtárně družstva, a to prostřednictvím „změnového listu“ 
k čestnému prohlášení. Čestná prohlášení a změnové listy jsou k dispozici ve mzdové 
účtárně družstva a je možno je získat i z našich webových stránek. 
 
Od ledna letošního roku došlo k přerozdělení zpracování mzdových podkladů SVJ a 
spravovaných bytových družstev příslušnými pracovnicemi. SVJ a bytová družstva 
vedená pod internímu čísly 001 - 100 zpracovává paní Vaňková, 101 - 831 paní Hlavová. 
 
 



Informace výrobně technického náměstka 
 
Pan Šoula seznámil přítomné s několika informacemi z technického úseku. 
 
Prvním bodem je změna v pozemním televizním vysílání. Jedná se o přechod na novou 
technologickou platformu DVB-T2. Tento přechod je vynucenou změnou z důvodu 
uvolnění pásma 700 MHz pro potřeby mobilních operátorů. Ukončení využívání tohoto 
pásma pro televizní vysílání je červen 2020. Přechod na DVB – T2 probíhá postupně již 
od roku 2017 s tím, že jsou provozovány stávající sítě DVB-T, takže se souběžně  vysílá i 
na tak. zv. přechodových sítí DVBT -2. V této síti jsou šířeny všechny významné televizní 
programy soukromých televizních skupin, jako jsou Prima, Nova, Barrandov, atd. Od 29. 
3. 2018 je možné v DVB –T2 přijímat i vysílání České televize. 
S ohledem na výše uvedené je potřeba počítat s tím, že servisní firma musí provést 
úpravu společné televizní antény. Pro uživatele to znamená, že v případě používání 
starších televizních přijímačů je nutné zakoupit set top box pro příjem DVB-T2 signálu, 
jehož cena se pohybuje okolo 650,- Kč. Nové televizory již umějí přijímat jak příjem 
DVB-T2, tak umějí zpracovat i současné vysílání DVB –T. 
 
Dále bych Vás chtěl seznámit se změnou zákona o hospodaření s energií, který nám 
ukládal povinnost nechat si na objekt zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB). 
Datum zpracování tohoto průkazu se vztahovalo k energeticky vztažné ploše. 
Jak sami určitě víte, nejdříve musely mít tento průkaz (PENB) budovy s energeticky 
vztažnou plochou větší než 1 500 m/2, což odpovídalo domu o cca 16 a více bytů. Zde 
musel být PENB proveden do 1. ledna 2015. Následně přišly na řadu budovy s plochou 
větší než 1 000 m/2 a tady byl datum stanoven do 1. ledna 2017. Ostatní budovy měly 
termín stanoven do 1. ledna 2019. 
1.7.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 406/2000 sb. o hospodaření s energií, která 
v § 7 písm. a) upravila podmínky pro zpracování PENB. Došlo především k vynechání 
povinných termínů pro zpracování PENB dle vztažné energetické plochy. O této změně 
Vás při objednávání náš tepelný technik informoval. 
V současné době musí stavebník, vlastník budovy nebo SVJ povinno opatřit PENB při: 

• Výstavbě nových budov 
• Větších změnách budovy 
• Prodeji budovy nebo ucelené části budovy ( b.j.) 
• Pronájmu budovy (b.j.) 

Celkem bylo zpracováno cca 220 PENB v první vlně. Následně bylo do dubna 2018  
zpracováno cca 25 PENB a nadále jsou průkazy středisky objednávány převážně 
z důvodu revitalizace nebo prodeje b.j. prostřednictvím realitní kanceláře. 
 
Posledním bodem jsou poznatky z odečtu vodoměrů a následného vyúčtování. Jako každý 
rok se objevily nedostatky převážně u nezpřístupněných bytů, kdy jsou stavy měřidel 
předávány na lístečkách bez podpisu, nalepeny na dveřích. Po provedeném vyúčtování se 
tito spotřebitelé nejvíce domáhají změny stavu odečtu. Proto Vás žádáme, aby lístečky se 
stavy byly alespoň označeny jménem a podepsány. Také Vás prosíme o dodržování 
termínu odevzdání vyplněných tabulek. V letošním roce jsme poprvé museli přistoupit 
ke stanovení spotřeby vody podle počtu osob. K tomu došlo u jednoho střediska, které 
přes několik urgencí nedodalo odečty vodoměrů. 


