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Informace ředitele SBD HK 
 
Vážené dámy a pánové, 
počet členů družstva je k dnešnímu dni 6 116, z toho počet nebydlících členů je 317. 
Ustáleným tempem probíhá převod bytů do vlastnictví jejich nájemců – členů družstva. 
Převody probíhají průběžně na základě obdržených žádostí s dobou vyřízení max. do 2 
měsíců v případě splacených jednotek a standardně do 6 měsíců od podání žádosti u jednotek 
- bytů, kde ještě nebyl splacen investiční úvěr. V roce 2020 bylo do vlastnictví převedeno 294 
jednotek, z toho 293 bytů a 1 vestavěná garáž. V roce 2021 bylo do vlastnictví převedeno 283 
jednotek, z toho 282 bytů a 1 vestavěná garáž. K datu 30.3.2022 je ve vlastnictví již 11 333 
jednotek, z toho 11 001 bytů a 332 garáží. 
Je potěšujícím trendem, že důvěra v naše schopnosti správce pro jiné subjekty stoupá a rozsah 
námi spravovaných SVJ se rozšiřuje. Nyní máme ve správě 415 SVJ a BD. Je zajímavou 
skutečností, že se rozšiřují požadavky námi spravovaných subjektů, abychom vykonávali 
funkci statutárního orgánu. K dnešnímu dni takovou funkci vykonáváme u 52 subjektů.  
V současné době jednáme o podmínkách budoucí správy dalších SVJ ve Farářství a 
Stromovce v Hradci Králové a ve Smilově ulici v Pardubicích.   
Úspěšně pokračuje rovněž převod pozemků z vlastnictví státu.  
 

REGION č. 1 
Stavební parcely vyřešeny. 

 
REGION č. 2 

SO 493 k.ú. Březhrad – zde řešíme odkup st. parcely 269/2, která leží pod domem č.p. 185 a 
části přilehlých pozemkových parcel. V současné době se připravuje geometrický oddělovací 
plán a připravujeme kupní smlouvu.  
SO 494 k.ú. Březhrad - 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 ve věcech 
majetkových. Dle posledních informací je toto v procesu. Vyřešení opakovaně urgujeme.  
 

REGION č. 3 
Stavební parcely vyřešeny. 
 



REGION č. 4 
SVJ 481 – JENÍKOVICE u HK – zde řešíme parcely okolí domu, které jsou ve vlastnictví 
fyzických osob. V současné době naše družstvo pomáhá SVJ s řešením odkupu přilehlých 
pozemků. Všechny byty jsou již v osobním vlastnictví. 
SO 381 – PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA - tady byly bezúplatně vydány pozemky 
st.p.č. 25/2, p.p.č. 773 a p.p.č. 774, tvořící jeden funkční celek s domem čp. 25. V současné 
době vedeme intenzivní jednání s majitelkou st.p. 25/3 a p.p. 775.  
SVJ 426 – DOBŘENICE – na tomto SVJK vzniklo duplicitní vlastnictví jedné ze stavebních 
parcel pod domem číslo popisné 175 a 176, a to st.p. 603/57 s fyzickou osobou, která nechce 
situaci jinak řešit než soudní cestou, nepřipouští žádná další jednání. V současné době jsou již 
všechny byty v osobním vlastnictví. 
Ostatní pozemky v tomto regionu jsou dořešeny. 

 
REGION č. 5 

SVJ 364 – HLUŠICE – bylo vedeno jednání s advokátem vlastníka (fyzické osoby) další 
stavební parcely pod domem číslo pop. 161 o následném odkupu či nájmu tohoto pozemku, 
avšak zatím bezvýsledně.  
SO 398 – KOSICE – zde jsou v řešení přilehlé pozemky ve vlastnictví soukromé osoby, 
v současné době je k těmto pozemkům uzavřena nájemní smlouva. 
Ostatní pozemky v tomto regionu jsou vyřešeny. 
 

REGION č. 6 a REGION č. 7 
Zde jsou pozemky dořešeny. 
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.  
Může nás snad potěšit, že v souvislosti s nedostatky v souvislostí 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. Možnosti spolupráce v tomto směru u nás zjišťovali i zástupci 
Magistrátu města Hradce králové.  

 
 

A) Novela zákona č. 406/2000 Sb., Zákon o hospodaření energií s účinností od 1.1.2022   
• Od 1.1.2022 již není možní instalovat jiné než dálkově odečitatelná měřidla 
• Povinnost instalovat již pouze dálkově odečítatelná měřidla spotřeby tepla a vody 

stanoví Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která vstupuje v 
platnost 1.1.2022. V praxi to tedy znamená, že v domech, kde bude kdykoliv po 
termínu 1.1.2022 v rámci pětiletých cyklů docházet k povinné výměně vodoměrů a 
v rámci čtyřletých cyklů docházet k povinné výměně měřičů tepla bude již nutné 
instalovat pouze vodoměry a měřiče tepla s rádiovým modulem, umožňující dálkové 
odečty. 



• Bez ohledu na legislativní povinnost jsou v mnoha bytových domech dálkové odečty 
spotřeby vody již řadu let standardně využívány.  

• Pro odečty spotřeby tepla jsou dnes standardně využívány indikátory spotřeby tepla 
(poměrová měřidla) na radiátorech nebo měřiče tepla (u horizontálních rozvodů ÚT). 
Povinnost jejich osazení vyplývá z prováděcího předpisu vyhlášky č. 237/2014 Sb. 
V domech, kde jsou indikátory spotřeby tepla na radiátorech osazeny, se s termínem 
1.1.2022 nic nemění. 

• Od 1.1.2027 již není možné používat přístroje, které nejsou vybaveny dálkovým 
odečtem, umožňující dálkový odečet minimálně 1x za měsíc 

• Doposud instalované přístroje (bez dálkového odečtu) je nutné vyměnit nejpozději do 
1.1.2027. S ohledem na kapacitní možnosti realizačních firem je však nutné začít 
připravovat výměnu s dostatečným předstihem. 

• Od 1.1.2023 musí uživatelé dostávat měsíční reporty o spotřebách 
• Dle návrhu změny zákona č. 6/2013 Sb. bude povinnost předávat měsíční spotřeby od 

1.1.2023. Povinnost platí pro domy, které již k tomuto datu budou vybaveny 
dálkovými odečty. 

• Pro domy, kde v době po 1.1.2023 ještě nebudou přístroje dálkově odečitatelné (s 
možností odečtu minimálně ke každému konci měsíce), není ani povinnost předávat 
od 1.1.2023 měsíční informace o spotřebě. Jakmile bude třeba přístroje vyměnit, tj. 
z důvodu jejich životnosti u RTN, nebo z důvodu prošlého cejchu (měřiče tepla, 
vodoměry TV), je již třeba je nahradit dálkově odečitatelnými. Pak od data jejich 
montáže platí povinnost předávat měsíční informace o spotřebě. 

• Povinnost předávat měsíční informace o spotřebě tepla a vody je jednoznačně na 
straně poskytovatele služeb. Tím je myšleno SVJ. Není nutné je předávat v tištěné 
podobě, pokud o to příjemce služeb (konečný uživatel) výslovně nepožádá. Je možné 
je zpřístupnit elektronicky například přes webový portál a uživatele o tom informovat. 

• Pro jistotu ještě uvádím, že vycházím z návrhu zákona, který dosud neprošel 
legislativním procesem, pouze připomínkovým řízením,“ Podle rychlosti 
schvalovacího procesu lze odhadovat přijetí zákona v průběhu prvního pololetí roku 
2022. 

B) Novelou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi byla 
Společenství vlastníků jednotek (dále SVJ) zařazena mezi subjekty, kterým bude 
Ministerstvem vnitra ČR od 1. ledna 2023 (automaticky, bez žádosti SVJ) zřízena datová 
schránka. SVJ budou zaslány poštou přihlašovací údaje). Datová schránka ukládá SVJ 
povinnost komunikovat jejím prostřednictvím s orgány veřejné moci, tedy městskými a 
obecními úřady, státním zastupitelstvím, policií, soudy, ministerstvy, různými správními 
úřady (např. finanční úřad, správa sociálního zabezpečení). Nesplnění povinnosti bude 
porušením zákona i s finanční sankcí. Neméně závažné důsledky spočívají v tom, že 
zprávy zaslané do datové schránky se považují za doručené do deseti dnů mj. v případě, že 
si je z datové schránky nikdo nevyzvedne. Z datové schránky jsou automaticky mazány 
přijaté zprávy, které zde zůstanou uložené maximálně devadesát dní. Obsahové možnosti 
datové schránky bude možno rozšířit vůči státu za úplatu (množství uložených zpráv, 
různé notifikační služby).  
Problematickou situaci vidíme pro praktický život SVJ zejména v tom, že řada 
statutárních orgánů SVJ nemá vůli ani technické kapacity ke zřízení a obsluze datových 
schránek. Rovněž nelze odhlédnout od skutečnosti, že řadu nezbytných činností vůči státní 
správě za SVJ doposud vykonává přímo naše družstvo běžnými komunikačními 
prostředky (listina, e-mail apod.) v postavení smluvního správce, což shora nadepsanou 
zákonnou úpravou bude znemožněno. Zákonná novela ovšem připouští, aby SVJ 
„obsluhu“ datové schránky svěřila jiné pověřené osobě, případně tzv. administrátorovi. Na 
základě těchto informací Vás žádáme o sdělení, zda ze strany Vašeho SVJ bude zájem, 
abychom k naší odpovědnosti pro Vaše SVJ obsluhovali datovou schránku, resp. takovou 



osobu zajistili (zákon vyžaduje, aby takovou funkci vykonávala osoba fyzická)? O 
stručnou odpověď Vás žádáme nejpozději do 30.6. t.r., a to cestou e-mailu na adresu 
hana.zarubova@sbd-hk.cz, nebo ve formě listinné k rukám paní Zárubové. Bližší 
podmínky, včetně otázky finančních nákladů, Vám sdělíme po vyhodnocení situace 
v návaznosti na počet zájemců ze strany SVJ a vývoje související legislativy.   

 
Program SD: 
1. Volba mandátové a návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
2. Zpráva představenstva družstva  
3. Zpráva kontrolní komise  
4. Výroční zpráva o hospodaření družstva za r. 2021 
5. Změna stanov  
6. Odvolání pana Ing. Jiřího Staňka proti nepřijetí za člena družstva   
7. Změny ve výši poplatků  
 
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.   
 
 
 
Úsek ekonomické náměstkyně 
 
Ověření řádné roční účetní závěrky (audit) k 31. 12. 2021 provedla auditorská společnost 
VoMan Audit, s.r.o., Hradec Králové. Výrok auditorské společnosti zní:“ Účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, výsledku hospodaření, 
peněžních toků a finanční situace Stavebního bytového družstva Hradec Králové k 31.12.2021 
v souladu s českými účetními předpisy.“ 
 
Docílený hospodářský výsledek Stavebního bytového družstva, Hradec Králové jako celku 
ztráta ve výši - 5 026 tis. Kč (odložená daň - 814 tis. Kč). 
 
Z toho činí 
 
a) zisk středisek bytového hospodářství (samospráv),       802 tis. Kč 
který bude převeden do základního (statutárního) fondu samospráv a za družstevní byty v SVJ  
do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu 
 
b) ztráta z hospodaření ostatních středisek      - 5 012 tis. Kč 
 
Ztráta bude hrazena z nerozděleného zisku minulých let. 
 
Funkcionářské odměny za r. 2021 
Funkcionářské odměny celkem ve výši 1 215 tis. Kč, z toho střediska bytového hospodářství 
472 tis. Kč, zbytek představenstvo družstva, kontrolní a odborné komise (tj. ekonomická, 
technická, likvidační, výběrová a členská evidence).   
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V roce 2021 nebyl dán žádný souhlas k provedení velkých oprav, které by byly financovány 
prostřednictvím úvěru na revitalizaci domu. Zadluženost družstva k 31.12.2021 činila 
63,41 %. 
 
Změny ve výši poplatků za administrativní úkony družstva s účinností od 1.7.2022: 
 
a) Změny v úhradách za dispozice s byty a garážemi: 
 
aa) Zohlednění příbuznosti při převodu členských práv k bytu a garáži na smlouvě SBD HK 
- převod členských práv k bytu nebo garáži mezi příbuznými 1 000,- Kč (tj. včetně DPH), a 
to v řadě přímé (děti, vnoučata, rodiče, prarodiče, tj. pokrevní příbuzní v přímé linii nebo 
osvojení). 
Dosud platí příbuzní při převodu členských práv k bytu či garáži dle velikosti bytu od 3 328,- 
Kč do 5 082,- Kč, tak jako i ostatní. 
 
ab) Převod členských práv k bytu či garáži s vlastní smlouvou družstevníka (nejedná se o 
smlouvu SBD HK) bez ohledu na příbuzenské vztahy úhrada 1 500,- Kč (tj. včetně DPH). 
Dosud platí 500,- Kč za byt a 100,- Kč za garáž.  
 
ac) Převod členských práv k bytu či garáži bez ohledu na velikost bytu na smlouvě SBD HK 
3 000,- Kč (nejedná se o převod mezi příbuznými v řadě přímé) 
Dosud u bytu 0+1,1+1, 0+2, gars. 3 328,- Kč, byt 1+2 3 630,- Kč, byt 1+3 3 993 Kč, byt 1+4 
a větší 5 082,- Kč. 
 
ad) Dohoda o podnájmu družstevního bytu - pokud družstevník zaplatí pronájem 
družstevního bytu či garáže na 3 roky, zaplatí pouze jednou. V případě, že se mu v průběhu 
3 let změní nájemce, družstvo vždy s novým podnájemcem sepíše novou smlouvu. 
Družstevník již nic nezaplatí, tzn., že družstevník nebude platit každý rok. Částky za dohody 
o podnájmu v tomto případě (na 3 roky) jsou následující (částky jsou vč. DPH): 
0+1, 1+1, 0+2, gar.    2 600,- Kč 
1+2           2 900,- Kč 
1+3          3 400,- Kč 
1+4 a větší        3 700,- Kč 
garáž            1 600,- Kč 
mezi příbuzný 1 000,- Kč       (bez rozlišení velikosti) 
 
Pokud družstevník uzavře smlouvu pouze na 1 rok, částky vč. DPH jsou následující: 
0+1, 1+1, 0+2, gar.  1 000,- Kč 
1+2     1 200,- Kč 
1+3         1 400,- Kč 
1+4 a větší   1 600,- Kč 
garáž         700,- Kč 
mezi příbuznými 1 000,- Kč       (bez rozlišení velikosti)    
 
V současné době družstevníci pronajímají byt či garáž nejčastěji na 1 rok, protože se 
podnájemníci střídají. Těm, kteří družstevní byt pronajímají „se nevyplatí“ platit každý rok 
plnou částku (garáž 1 331,- Kč, u bytu dle velikosti od 2 178,- Kč do 3 025,- Kč, mezi 



příbuznými bez rozlišení velikosti bytu 605,- Kč), takže nám podnájem nenahlásí, porušují 
tím členské povinnosti a družstvu „unikají výnosy“. 
 
b) Převod do osobního vlastnictví: bytové jednotky 10 000,- Kč, garáže 6 000,- Kč  
 
c) Zrušení poplatku nebydlících ve výši 120 Kč ročně 
Doručovací adresy na mnohé nebydlící nejsou aktuální a není možno je již zjistit. Složenky se 
zasílají dopisem, náklady na poštovné jsou vysoké (obyčejný dopis + doporučený při zaslání 
výstrahy před vyloučením). Celkový dluh z těchto poplatků činil např. k 31.12.2019 
206 830 Kč, to odpovídalo zhruba 6 násobku ročního předpisu. Předpis roku 2019 činil 
34 680 Kč (tj. za 289 osob), zaplatilo pouze 119 osob.  
 
 
 
Úsek výrobně technického náměstka 
 
V technických záležitostech, týkajících se činnosti našeho družstva, bychom v první řadě 
zmínili povinnost instalovat vodoměry s radiovým odečtem na teplou vodu. 

 
Novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, která vstoupila v platnost 1.1.2022, 
stanovuje povinnost instalovat již pouze dálkově odečítatelná měřidla spotřeby tepla a 
vody. V praxi to tedy znamená, že v domech, kde bude kdykoliv po termínu 1.1.2022 v rámci 
pětiletých cyklů docházet k povinné výměně vodoměrů, a v rámci čtyřletých cyklů docházet 
k povinné výměně kalorimetrů, bude již nutné instalovat pouze vodoměry na teplou vodu a 
měřiče tepla s rádiovým modulem, umožňující dálkové odečty. V případě, že SVJ nebudou 
chtít oba vodoměry odečítat dálkově, je možné vodoměry na teplou vodu odečítat dálkově a 
na studenou vodu fyzicky, jako doposud.  
 
Radiový odečet se také týká poměrových měřičů tepla. Bez ohledu na legislativní povinnost 
jsou v mnoha námi spravovaných bytových domech dálkové odečty tepla již řadu let 
standardně využívány. Povinnost jejich osazení vyplývá z prováděcího předpisu vyhlášky č. 
237/2014 Sb. V domech, kde jsou indikátory spotřeby tepla na radiátorech osazeny, se 
s termínem 1.1.2022 nic nemění. Tato povinnost platí pro domy, které již k tomuto datu 
budou vybaveny dálkovými odečty.  
 
Stavební bytové družstvo oslovilo s žádostí o pomoc při řešení dálkových odečtů firmu 
Profitherm, se kterou již dlouhodobě spolupracuje. 
Aby mohla být měřidla s možností radiového odečtu dálkově odečítána, je nutné, aby tyto 
koncové měřiče měly určité parametry. Jedná se zejména o to, že musí umět vysílat v módu 
M-BUS Wireless 868 MHz, ideálně mód C, alternativně T nebo S. Dále tyto měřiče 
(vodoměry a měřiče tepla) musí být bez šifrování, případně majitel měřičů musí poskytnout 
tzv. AES klíče.  
 
 
Firma Profitherm nabízí dvě řešení on-line odečtů.  
 
První je varianta WALK-BY, což představuje odečítání dat prováděním pochůzkou po 
objektu a následným zpracováním v cloudu. 
S ohledem na návrh změny zákona č. 67/2013 Sb., který doposud neprošel legislativním 
procesem, ale pouze připomínkovým řízením, se připravuje povinnost předávat 



družstevníkům a vlastníkům měsíční spotřeby od 1.1.2023. Povinnost by měla platit pro 
domy, které již k tomuto datu budou vybaveny dálkovými odečty. Na základě tohoto návrhu 
není komfortní provádět radiové odečty touto první variantou. 
 
Druhá varianta ON-LINE znamená provádět odečty pomocí M-BUSu, kde dochází ke sběru 
dat a jejich automatickému odesílání do systému ON-LINE E-ODEČTŮ. Tato varianta 
umožňuje bezproblémové splnění pravděpodobných požadavků změny zákona č.67/2013 Sb. 
Výhodou systému ON-LINE odečty od firmy Profitherm je to, že pracuje na univerzální 
platformě a systém je otevřený. Má možnost doplnění dalších zařízení, jako například 
kouřová čidla apod. Přenos dat může probíhat po platformě NB-loT a LoRaWAN. Systém 
umožňuje obousměrnou komunikaci a vzdálenou správu. Data jsou odečtena v rozhraní API 
s přímým importem do E-ODEČTY, s možností přístupu do databáze pro správce objektu. 
 
Řešením dálkových odečtů se nepochybně zabývají i další firmy, je však nutné, aby při 
odečtech byly splněny podmínky, vyplývající z legislativy. 
 
Časové období pro přechod na radiové odečty je stanoveno do 1.1.2027.  
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