
Zápis ze shromáždění 

Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587 

IČ: 01594753, se sídlem: Nekvasilova 586, 18600 Praha 8 – Karlín 

zapsané v obchodním rejstříku vložka S 14594 vedená u Městského soudu 

v Praze (dále jen „SV“) 

 

 

Dne:   27.4.2022 

Místo:  jídelna ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 576/3, 186 00 Praha - Karlín 

 

Přítomni za výbor:  

a) Ing. Jiří Horák, Ph.D., dat. nar. 24. července 1981, 

bytem Nekvasilova 587/11, Karlín, 186 00 Praha 8 

jako předseda výboru 

 

b) Lucie Janošková, dat. nar. 29. března 1990, 

bytem Nekvasilova 587/11, Karlín, 186 00 Praha 8 

jako členka výboru 

 

c) Mgr. Barbora Schmidtová, dat. nar. 10. srpna 1987,  

bytem Nekvasilova 587/11, Karlín, 186 00 Praha 8 

jako členka výboru 

 

Dále přítomní členové SV, kteří jsou uvedení v listině přítomných, která je součástí tohoto 

zápisu. 

 

 

1) Zahájení, informace o způsobu hlasování. 

 

Nejprve předseda výboru přivítal všechny přítomné, a sdělil, že je přítomno 52,90 % všech 

hlasů SV, což odpovídá274.917 hlasů z celkového počtu 519.671 hlasů. Předseda konstatoval 

usnášeníschopnost shromáždění. 
 

 

2) Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

 

Předseda výboru (dále též jen „předseda“) navrhl, aby členové orgánu shromáždění byli 

obsazeni takto: 

 

Předseda zasedání: Ing. Jiří Horák, Ph.D., 
Zapisovatel: Mgr. Barbora Schmidtová. 

 

Dále předseda výboru vznesl dotaz, kdo by měl zájem být ověřovatelem zápisu. Hlásí se paní 

Ing. arch. Petra Měrková. 

 



Následně se hlasuje o tomto návrhu usnesení: 

 

„Členové orgánu shromáždění budou obsazeni takto: Předseda zasedání: Ing. Jiří Horák, 

Ph.D. Zapisovatel: Mgr. Barbora Schmidtová. Ověřovatel zápisu: Ing. arch. Petra Měrková.“ 

 

Poté přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.  

Průběh hlasování: 

Pro: 274.917 hlasů, tj. celkem 100% přítomných 

Proti: X 

Zdržel se: X 

 

Pan doktor Kaplan vznáší dotaz, proč se hlasuje pouze  „proti“ a  „zdržel se “ a nedochází 

zvlášť k součtu podílů těch, co hlasují „pro“. Pan předseda mu sdělil, že tento systém je 

zvolen z důvodu zjednodušení sčítání. 

 

Bylo schváleno následující usnesení: 

 

„Členové orgánu shromáždění budou obsazeni takto: Předseda zasedání: Ing. Jiří Horák, 

Ph.D. Zapisovatel: Mgr. Barbora Schmidtová. Ověřovatel zápisu: Ing. arch. Petra Měrková.“ 
 

V rámci tohoto bodu se rovněž hlasuje o programu shromáždění, který je navržen takto: 

 

Program jednání Shromáždění: 

1. Zahájení, informace o způsobu hlasování. 

2. Volba předsedy zasedání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

3. Informace k činnosti SVJ v roce 2021. 

4. Informace k hospodaření SVJ v roce 2021. 

5. Schválení účetní závěrky za rok 2021. 

6. Činnost SVJ v roce 2022: 

a. Instalace optické sítě AiM networks 

b. Navýšení prostředků ve fondu oprav – rekonstrukce nebytových prostor 

c. Výstavba na sídlišti Invalidovna 

7. Schválení rozpočtu na rok 2023. 

8. Úprava stanov (rušení nočního klidu) 

9. Informace o plánu oprav v bytovém domě. 

10. Různé / diskuse.  

 

Poté přistoupeno k hlasování o tomto programu.  

Průběh hlasování: 

Pro: 274.917 hlasů, tj. celkem 100% přítomných 

Proti: X 

Zdržel se: X 

 

 

3) Informace k činnosti SVJ v roce 2021. 

 

Předseda sdělil, že veškeré informace byly zaslány v podkladech spolu s pozvánkou na 

shromáždění. Dále uvádí, že se SV účastní řízení týkající se výstavby na sídlišti Invalidovna.  



Předseda konstatuje, že byly poskytnuty informace o činnosti SV v roce 2021 a dále uvádí 

informační zdroje SV – webové stránky www.svnekvasilova.cz. 

 

Dále sděleno, že u podpisu SV v emailu bude uvedena i webová stránka SV. 

Dále sdělila své problémy bytové jednotky paní Marešová. 

Pan doktor Kaplan se táže na téma klimatizace, a jaký je plán spuštění klimatizace. 

 

4) Informace k hospodaření SVJ v roce 2021. 

 

Předseda sděluje aktuální zůstatek na běžném účtu a na úvěrovém účtu.  

Dotaz od pana doktora Kaplana jaká částka se platí do fondu oprav na metr čtverečný – 29 

Kč. 

Dále se ptá paní Janoušková na konkretizaci nákladů za právní zastoupení a je jí vysvětleno, 

že se jedná o právní zastoupení ve věci výstavby Čechie. 

Dále je zde dotaz paní doktorky Břízové Ratajové, kde je právně zakotvena inflační doložka 

odměn výboru. 
Dále je zde dotaz od pana dr. Kaplana na odvody – Mzdy výbory SVJ. Předseda uvádí, že 

zašle rozpoložkování mezd do emailu pana doktora Kaplana a uvádí, že titulem pro nárok 

členu výboru na mzdu je Notářský zápis NZ 51/2013 ze dne 3.4.2013 sepsaný Mgr. Šárkou 

Musilovou, notářkou v Praze, který na straně čtvrté obsahuje bod za šesté, kterým bylo 

schváleno toto usnesení: "Odměny členů výborů se stanoví ve výši 20.000 Kč měsíčně pro 

výbor jako celek. Tato částka bude počínaje rokem 2014 každoročně navýšena o míru inflace 

za předcházející rok." 

 

Dále se uvádí, že odměny členů výborů společenství, ale i ostatních orgánů společenství 

(např. revizorů, kontrolních komisí) jsou dle § 6 Zákona o daních z příjmů vždy považovány 

za příjmy ze závislé činnosti.  

Pro výplatu odměn není potřeba uzavírat žádnou smlouvu. Příjem je vyplácen na základě 

výkonu funkce a schválení výše odměn shromážděním. Je proto postačující, aby shromáždění 

schválilo celkovou výši odměn na určité časové období. Způsob jejich rozdělení mezi 

jednotlivé členy výboru je pak již v kompetenci výboru, který může odměny rozdělit mezi 

jednotlivé členy výboru např. dle jejich aktivity nebo vytížení. 

 

Další dotazy: 

- na obsah činnosti pana domovníka, pan domovník prochází třikrát týdně celým 

domem a kontroluje stav domu, dělá drobné opravy v domě a zajišťuje pořádek u 

kontejnerového stání. Služba domovníka v domě je zde historicky zakotvená. 
- na to, co dělá správcovská firma REMA 

 

Paní dr. Břízová Ratajová vznáší dotaz, jak je ošetřen vztah mezi správcovskou firmou Rema 

a SV a jak probíhá aktualizace výdajů za správu a služby. Pan předseda odpovídá, že s Remou 

je uzavřena smlouva, která je aktualizována formou dodatků. 
 

- na úklidovou firmu – kolik se platí a kdo to je. Pan dr. Kaplan vznáší dotaz, proč není 

položka za úklid celého domu uvedena v tabulce. Pan předseda vysvětlil, že se jedná o 

položku z vyúčtování služeb rozúčtovanou k jednotlivým bytům. Pan dr. Kaplan si 

přál vědět konkrétní částku – ta činí 10 000,- měsíčně. 
 

Dále se ptala paní Janoušková, co je zahrnuto v položce úklid – 4200,-Kč. Pan předseda 

vysvětlil, že se jedná o dezinfekci společných prostor z důvodu pandemie Covid 19. 



 

Dále se žádá úprava výkazu hospodaření SVJ o všechny výdaje SVJ včetně úklidu, služeb, 

tepla, atd. Předseda upřesnil, že přehled hospodaření obsahuje pouze příjmy a výdaje SVJ, 

zálohy na služby jsou vyúčtovávané přímo vlastníkům jednotek a jsou distribuovány 

v současné chvíli (e-maily s vyúčtováním byly rozeslány 27. 4. 2022).  

 

Další dotazy nikdo nevznáší. 

 

5) Schválení účetní závěrky za rok 2021. 

 

Předseda uvádí, že účetní závěrka byla vyhotovena správcem domu – společností REMA, 

s.r.o., tak jako každý rok. 

 

Následně se hlasuje o tomto návrhu usnesení: 

 

„Shromáždění schvaluje předloženou účetní uzávěrku za rok 2021 a pověřuje výbor SVJ k 

jejímu odeslání příslušnému rejstříkovému soudu – Městskému soudu v Praze.“ 

 

Poté přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.  

Průběh hlasování: 

Pro: 264.053 hlasů, tj. celkem 96,04% přítomných  

Proti: X 

Zdržel se: 4148, 2725, 3991 – celkem 10864 hlasů 

 

Bylo schváleno následující usnesení: 

 

„Shromáždění schvaluje předloženou účetní uzávěrku za rok 2021 a pověřuje výbor SVJ k 

jejímu odeslání příslušnému rejstříkovému soudu – Městskému soudu v Praze.“ 

 

6) Činnost SVJ v roce 2022: 

 

a. Instalace optické sítě AiM network 

 

Předseda uvádí podrobnosti k instalaci optické sítě. 

Dotazy vznáší paní Marešová na společnou anténu. 

 

b. Navýšení prostředků ve fondu oprav – rekonstrukce nebytových prostor. 

 

Předseda uvádí podrobnosti k rekonstrukci společných prostor. 

 

Pan dr. Kaplan uvádí, že návrh nepodpoří. 

Paní Měrková upozorňuje na fakt, že by stavební úpravy významně zhoršily světelné 

podmínky ve společných prostorách chodeb. 

Další členka SV upozorňuje, že v minulosti, pravděpodobně během činnosti družstva, měla o 

odkup prostor zájem, ale dostala informaci, že z hlediska požární bezpečnosti není možné 

připojit prostor sušárny k bytu. 
 

Z diskuze vyplynulo, že se nezíská jednohlasná podpora pro uvedený návrh, a proto se nebude 

o rekonstrukci hlasovat, ani se nerealizuje. 



 

Byl sdělen podnět paní dr. Břízové Ratajové k tomu, aby se nabídly nebytové prostory 

k odkupu sousedním bytům, pokud nebudou zhoršeny světelné ani požární podmínky v domě. 
 

V 19:45 odešla paní Křenková s 2725 hlasy a tak je přítomno 52,37 % všech hlasů SV, což 

odpovídá 272.192 hlasů z celkového počtu 519.671 hlasů 
 

c. Výstavba na sídlišti Invalidovna 

 

Předseda uvádí ve zkratce konkrétní informace k tomu, co se odehrává s výstavbou sídliště 

Invalidovna a zve všechny zájemce, aby se účastnili zasedání spolku Za Invalidovnou, příp. se 

stali jeho členy. 

 

7) Schválení rozpočtu na rok 2023. 

 

Bod začíná dotazem pana doktora Kaplana – jaké je úvěrové zatížení SVJ, zda odpovídá 

částce v bodě 4 písemných podkladů. 

 

Dále dotaz k dálkovému odečtu energií – proč se platí, když se osobní odpočty neplatily. 

Předseda uvádí důvody, proč se nyní platí (jednak zákonné, jednak rušení v bytech, běh 

virtuálního serveru, atp.). 

 

Dále je zde dotaz na přístup k údajům, které budou dálkově odečítány. Pan Maget z REMA 

uvádí, že plán je takový, že v budoucnu bude mít každá bytová jednotka možnost dálkového 

přístupu a kontroly zde naměřených údajů. 

 

Dále dotaz na navýšení částky platící se za pojištění. 

 

Paní Bukáčková se ptá na navýšení odměn výboru na odhadovanou částku 297 200,- Kč  - 

podle jakého ukazatele vznikl tento odhad, když za rok 2021 byla schválená částka 273 990,- 

Kč. Navýšení je o 23 010,- Kč. Pan předseda odvětil, že přesná částka bude vypočtena o míru 

inflace, která je každoročně zveřejněna na webu českého statistického úřadu. 

 

Následně se hlasuje o tomto návrhu usnesení: 

 

„Shromáždění schvaluje předložený rozpočet na rok 2023.“ 

Poté přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.  

Průběh hlasování: 

Pro: 239.075 hlasů tj. celkem 87,8 % přítomných 

Proti: 4148, 2725, 3991 celkem 10864 

Zdržel se: 5590, 5590, 3991, 7082 celkem 22253 

 

Bylo schváleno následující usnesení: 

 

„Shromáždění schvaluje předložený rozpočet na rok 2023.“ 

 

Odešla paní Anikina s počtem hlasů 2725 a tak je přítomno 51,85 % všech hlasů SV, což 

odpovídá 269.467 hlasů z celkového počtu 519.671 hlasů 

 



8) Úprava stanov (rušení nočního klidu) 

 

Debatuje se ohledně návrhu a znění usnesení a Shromáždění navrhuje změnu Domovního 

řádu, který je součástí Stanov, a to článku 7 odstavce 3 takto: „V době nočního klidu od 22:00 

do 6:00 a dále v neděli a o státních svátcích, se nesmí používat hlučné přístroje, ani jinak 

rušit hlukem.“ 
 

V 20:30 odchází doktor Kaplan s počtem hlasů 4148 a tak je přítomno 51,05 % všech hlasů 

SV, což odpovídá 265.319 hlasů z celkového počtu 519.671 hlasů 

 

Poté přistoupeno k hlasování o tomto návrhu.  

Průběh hlasování: 

Pro: 213.144 hlasů tj. celkem 80,33 % přítomných 

Proti: 2725, 2725, 6716, 3991, 3991, 5590, 3991, 2951, 5590, 5590, 5590 celkem 49450 

Zdržel se: 2725  

 

Bylo schváleno následující usnesení: 

 

Shromáždění schvaluje změnu Domovního řádu, který je součástí Stanov, a to článku 7 

odstavce 3 takto: „V době nočního klidu od 22:00 do 6:00 a dále v neděli a o státních 

svátcích, se nesmí používat hlučné přístroje, ani jinak rušit hlukem.“ 

 

Následně odchází skupina osob a shromáždění se stává neusnášeníschopné. 

 

 

9) Různé / diskuse.  

 

Předseda připomíná nutnost řešení zatékání na lodžie novým oplechováním 

 

Předseda připomíná seřízení oken. 

 

Dotaz na to, zda jsou okna společnou částí a kdo platí opravy, výměnu, atd. 

 

Dále je shromáždění ukončeno. 

 

 

 

 

Přílohy tohoto zápisu tvoří: 

 

a) Listina přítomných, 

b) Pozvánka na shromáždění, 

c) Informace a podklady k jednotlivým bodům navrhovaného programu  

Shromáždění Společenství vlastníků Nekvasilova 584-587, konaného dne 27. dubna 

2022. 

 

 



V Praze dne 18. 5. 2022 

 

 

.………………………………………….. Ing. Jiří Horák, Ph.D., jako předsedající 

 

…………………………………………… Mgr. Barbora Schmidtová, jako zapisovatel 

 

…………………………………………… Ing. arch. Petra Měrková, jako ověřovatel zápisu 


