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Informace ředitele SBD HK 
 

Vážené dámy a pánové, 

počet členů družstva je k dnešnímu dni 6 277, z toho počet nebydlících členů je 320. 

Ustáleným tempem probíhá převod bytů do vlastnictví jejich nájemců – členů družstva. 

V letošním roce od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 bylo do vlastnictví převedeno 105 jednotek, 

z toho 104 bytů a 1 vestavěná garáž. K dnešnímu dni je ve vlastnictví již 10.544 

jednotek, z toho 10228 bytů a 316 garáží. K témuž datu evidujeme rovněž v naší správě 

382 společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. 

Je potěšujícím trendem, že důvěra v naše schopnosti správce pro jiné subjekty stoupá a 

rozsah námi spravovaných SVJ se rozšiřuje. Uzavřeli jsem smlouvu o správě se 

společenstvím vlastníků v Chlumci n.C. a v Třebechovicích p.O., které již dříve v naší 

správě byla a nyní se k nám vrátila. Důvodem tohoto návratu byla, podle tvrzení 

zástupců těchto SVJ, skutečnost nárůstu povinností vyplývajících z aktuální legislativy, 

které jejich dosavadní správce (prakticky v sestavě dvou účetních) nebyl schopen řádně 

zajistit. 

Dále jsme navázali spolupráci s developery v nám dostupné oblasti a usilovnou prací se 

nám podařilo získat do správy 2 SVJ v Lázních Bohdaneč, 1 SVJ v Pardubicích, 5 SVJ 

v lokalitě Farářství v Hradci Králové. Rovněž jsme uzavřeli smlouvu na správu cca 150 

garážových stání v  areálu Tereziánského Dvora v Hradci Králové. 

V současné době jednáme o podmínkách budoucí správy 4 SVJ v Třebechovicích p. O., 

1 velkého SVJ o cca 250 jednotkách v Pardubicích a dalších SVJ v lokalitě Farářství 

v Hradci Králové. Zájem o návrat k našemu družstvu zvažují námi v minulosti 

spravovaná SVJ Na Občinách a na Dukelské ulici v Hradci Králové. 

Úspěšně pokračuje rovněž převod pozemků z vlastnictví státu.  

Doposud však nejsou vyřešeny vztahy k následujícím pozemkům: 

U společenství vlastníků a samosprávy č. 455 – HORNÍ NEDĚLIŠTĚ – vedeme jednání se 

Státním pozemkovým úřadem o přístupové cestě – zatím není vyřešeno, není shoda 

s rozdělením pozemku.  

U společenství vlastníků č. 481 – JENÍKOVICE u HK – vyvíjíme snahu o nabytí parcely 

přiléhající k domu, která se nachází 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.  



U samosprávy č. 493 a č. 494 – BŘEZHRAD jsme vedli jednání s majiteli st. parcely 

269/2, která leží pod domem č. p. 185 o možném odkoupení, aby stavební parcely u 

samosprávy 493 byly vyřešeny. Pod domem č. p. 186 zbývá vyřešit duplicitní vlastnictví 

st. p. 270/2, a to mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a společností Danu holding a.s.. Nezbytné stanovisko uvedeného úřadu se 

nám doposud zajistit nepodařilo.  

U samosprávy č. 381 – PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA - zde řešíme vztah ke 

stavebním parcelám. Spolupracujeme s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, ovšem prozatím nelze dohledat nezbytné doklady. 

U společenství vlastníků č. 426 – DOBŘENICE - vzniklo duplicitní vlastnictví k pozemku 

s fyzickou osobou, která nechce situaci řešit jinak než soudní cestou, tato osoba 

nepřipouští žádná další jednání.  

U společenství vlastníků č. 364 – HLUŠICE - vedeme jednání s advokátem vlastníků 

(fyzické osoby) o vyřešení vztahu k další stavební parcele pod domem číslo pop. 161 o 

následném odkupu či nájmu tohoto pozemku, zatím bezvýsledně. Ostatní stavební 

parcely jsou zde již vyřešeny, tak jako bezúplatný převod pozemků okolí domu.  

U samosprávy č. 398 – KOSICE – není vypořádán vztah k pozemku v okolí domu ve 

vlastnictví soukromé osoby. Tato osoba je pod exekucí a s pozemkem nelze nakládat.  

V úvahu přichází budoucí prodej tohoto pozemku.  

S potěšením mohu konstatovat, že vztahy k ostatním pozemkům jsou k dnešnímu dni 

kompletně vyřešeny. 

V době od loňského shromáždění delegátů nebyly realizovány žádné příděly uvolněných 

bytů.  

Jsme si všichni velmi dobře vědomi, že smysl a podstata našeho družstva spočívá 

primárně v uspokojování potřeb svých členů, tak jak je podrobně uvedeno v článku 3 

odst. 2 našich stanov. Tuto činnost se představenstvo v postavení statutárního orgánu 

družstva a správa družstva, snaží zajišťovat s maximálním úsilím. V souvislosti s tím 

nelze odhlédnout, že plnění těchto úkolů se stává mnohem náročnějším, a to nejen 

z podhledu vývoje vnitrostátní legislativy, ale rovněž z pohledu závazné legislativy 

evropské unie.  

Již na minulém shromáždění delegátů jsme upozorňovali, že v  oblasti české legislativy se 

připravuje novelizace základních předpisů platných teprve od roku 2013, to je nového 

občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, která se nepochybně dotkne 

činností bytových družstev, včetně družstva našeho. Bohužel musíme konstatovat, že 

tento stav nejistoty pořád trvá, poněvadž tyto novelizace základních právních předpisů 

doposud přijaty nebyly. Svaz českých a moravských bytových družstev podal připomínky, 

které měly vést ke zmírnění tlaku na vznik SVJ v domech, k přehlednější úpravě 

přechodu dluhů při změně vlastnictví jednotky, ale také k možnosti zpracování rodných 

čísel. Tyto snahy svaz družstev, až na úpravu předkupního práva k pozemku, který je 

příslušenstvím nemovité věci převáděné spolu s jednotkou, zůstaly nevyslyšeny. O 

zmírnění dopadu některých ustanovení novely se bude SČMBD pokoušet ještě ve 

výborech Poslanecké sněmovny. Může nás snad potěšit, že v souvislosti s nedostatky 

v souvislost s dostupností, respektive nedostupností, zejm. sociálního bydlení v České 

republice, začínají některé politické reprezentace zdůrazňovat význam a přínos bytového 

družstevnictví. Můžeme jen doufat, a v rámci naši účasti v SČMBD, vyvíjet tlak a 

přispívat k tomu, aby výkonná a zákonodárná moc v České republice tyto dnešní obecné 

deklarace o významu bytového družstevnictví promítla i do příslušné legislativy.   



Pokud jsem hovořil o změnách závazné legislativy, pak je třeba poukázat na skutečnost, 

že Česká republika konečně, byť z prodlením, přijala ve formě zákona č.110/2019 Sb. 

právní předpis k ochraně osobních údajů. Tato zákonná norma v podstatě kopíruje 

povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních 

údajů fyzických osob. Zároveň s ním byl přijat i doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních 

údajů. Je zde obsažena i pro nás důležitá novela zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci 

obyvatel a rodných číslech ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje zpracování 

rodných čísel bytovým družstvům i společenstvím vlastníků. Z tohoto důvodu jsme nebyli 

naštěstí nuceni žádným způsobem upravovat procesy v dané problematice, které jsme 

vůči naší členské základně nastavili již v loňském roce. 

V kontextu s těmito novými náročnými úkoly, Vás vyzývám k ještě užšímu využívání 

odborných útvarů našeho družstva a dále Vám chci opětovně připomenout doposud málo 

využívané nástroje zřízené k pomoci jako jsou webové stránky a informační portál SBD 

HK. Rovněž je Vám k dispozici zpravodaj vydávaný periodicky SČMBD, ve kterém jsou 

řešeny aktuální problémy bytových družstev, společenství vlastníků a správy domů 

obecně. Tento si můžete vyzvednou na podatelně našeho družstva. 

 

 

Informace ekonomické náměstkyně 
 
Ekonomická náměstkyně Ing. Miloslava Štěpánková ve svém příspěvku seznámila 

přítomné s výsledky hospodaření Stavebního bytového družstva Hradec Králové za 
r. 2018 a s dalšími body výroční zprávy r. 2018. 

 

Dále byly podány následující informace. 

Ve vymáhání dlužného nájemného je Stavební bytové družstvo Hradec Králové velmi 

úspěšné. Hlavním měřítkem porovnání je podíl dlužného nájemného k nájemnému 

předepsanému. Podíl dlužného nájemného z bytů a garáží v r. 2018 činil 0, 62 %, v r. 

2017 byl 0,85 % a v r. 2016 1,02 %. Stále se daří  udržet dlužné nájemné na velmi nízké 
úrovni.  

Jako každoročně, tak i v letošním roce, se připravují v závislosti na výsledky vyúčtování 

zálohových plateb za r. 2018 a ceny platné od 1.1.2019 nové předpisy nájmů a úhrad za 

užívání bytů s účinností od 1.7.2019. 

Od 1/2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 12 200,- Kč na 13 350,- Kč, tzn., že 

minimální hodinová výše odměny musí činit nejméně 79,80 Kč (dříve to bylo 73,20 Kč). 

V letošním roce došlo ke zvýšení hranice příjmu, která je podmínkou účasti na 

nemocenském pojištění (rozhodný příjem pro DPČ a funkcionářské odměny), a to 

z dosavadních 2 500,- Kč (brutto) na 3 000,- Kč (brutto) v kalendářním měsíci. U 

samospráv družstva se tedy nebude odvádět pojistné na zdravotní a sociální zabezpečení 

u zaměstnanců s příjmem maximálně 2 999,- Kč/měsíc. U SVJ platí tato hranice pouze u 
pojistného na sociální zabezpečení. 

S účinností od 1.5.2019 dochází ke zvýšení hranice u srážkové daně, a to z 2 500,- Kč na 

3 000,- Kč. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti z DPČ a funkcionářských odměn, a to u 

poplatníka, který nepodepíše u plátce daně „Prohlášení k dani“. U příjmů z DPP nadále 

zůstává hranice 10 000,- Kč za kalendářní měsíc.   

V souvislosti se zrušení tzv. „karenční doby“ se bude poskytovat zaměstnancům náhrada 

mzdy i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti, a to s účinností od 
1.7.2019. 

Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby se sníží u zaměstnavatelů sazby 
pojistného na nemocenském pojištění o 0,2 %. 



Informace výrobně technického náměstka 

 
Prvním bodem je jako každý rok informace z odečtů vodoměrů. 

 

Případné reklamace vody za uplynulý rok je nejlépe uplatňovat ihned při odečtech 

(maximálně do konce měsíce ledna následujícího roku). Poté jsou již spotřeby předávány 

dodavatelům k vystavením faktur a tím již není možné spotřeby upravovat. 
Doporučujeme proto provádět průběžnou kontrolu VDM v bytě v průběhu celého roku. 

Pokud se objeví porucha vodoměru, můžete za účelem jeho výměny kontaktovat přímo 
pana Smolíka, tel. 777 818 650 nebo pana Černého, tel. 737 884 023.  

S ohledem na větší cenovou dostupnost vodoměrů s radiovým odečtem začíná tyto 

vodoměry využívat více středisek. Bohužel, zkušenosti při odečtech těchto vodoměrů 

nejsou zatím ideální a to zejména v přenosu dat pro zpracování spotřeby vody. 

V současné době řešíme u tohoto způsobu odečtu hlavně odpovědnost za pořízení 
správných dat. 

Další novinkou je termín odečtu. Nově budou odečty vodoměrů začínat od 2.týdne 

v prosinci s tím, že tabulky budou rozesílány první prosincový týden. Je to z toho důvodu, 

že se prodlouží lhůta pro zpracování odečtů. Přesnější informace obdržíte na podzimních 
regionech. 

V případě jakýchkoliv nejasností se obracejte na pí Veselkovou, tel. 491 511 164. 

 

Dalším bodem jsou probíhající kontroly HZS. K tomu bych vám chtěl sdělit, že je nutné 

dodržovat veškerá protipožární nařízení, uvedená v požární zprávě. To se týká např. 

výměny vchodových dveří, výměny schodišťových oken a dveří. Je dále třeba dbát na to, 

aby chráněné únikové cesty byly vyklizené a nebyly zastavěné např. botníky, odloženými 
skříněmi, květinami apod. 

Současně je třeba dbát na to, abyste měli v pořádku všechny revizní zprávy vč. potvrzení 

o odstranění závad. Jedná se zejména o revize elektro, plynových rozvodů, hydrantů a 
hasících přístrojů. 

 

Je také nutné mít odsouhlasenou požární směrnici, kterou je třeba mít umístěnou na 

viditelném místě. Požární směrnice musí obsahovat především postup, co dělat při vzniku 

požáru a dále kontaktní čísla na záchranné integrované složky. 

 


