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ÚVODNÍ
SLOVO
Vážení členové družstva,
jak se stalo již tradicí, předkládáme Vám v tomto adventním čase nové
vydání informačních listů a s ním
i důležité informace pro Vás.
Právě končící rok byl náročný
vzhledem k tomu, že družstvo přecházelo na nový informační systém G5.
Ale i tak vše nasvědčuje tomu, že se
bude jednat o další úspěšný rok. Dovolte nám, abychom Vám jménem
představenstva družstva, kontrolní
komise i správy družstva poděkovali
za spolupráci v průběhu celého roku
a popřáli Vám klidné prožití vánočních svátků a především pak zdraví,
hodně štěstí, pohody ale i úspěchů
v osobním i pracovním životě v nadcházejícím roce. Nechť je rok 2015 pro
naše družstvo úspěšný stejně tak, jako
léta minulá.
JUDr. Ing. Luboš Dvořák
ředitel družstva
Vladimír Pilát
předseda představenstva
Ing. Ladislav Randula
předseda kontrolní komise

PF 2015

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO
ÚSEKU DRUŽSTVA
JAK SLEDOVAT HOSPODAŘENÍ DOMU
Z POHODLÍ DOMOVA.
Jak většina funkcionářů bytových
domů ví, byl od 1. 7. 2014 spuštěn provoz nové verze informačního systému
družstva s názvem „G5“. To jste již zajisté poznali na tiskových výstupech
a dalších podkladech, které pravidelně
dostáváte, ať již čtvrtletně či pololetně.
Protože máme zájem na tom, aby se
funkcionáři dostávali k informacím
o hospodaření i dříve, jednala správa
družstva s dodavatelem o rozšíření systému o internetovou aplikaci, která by
to umožňovala. Od 1. 1. 2015 se proto
chystá do ostrého provozu spuštění
informačního serveru, který bude dle
našeho názoru velkým přínosem a především pomocníkem při kontrole
hospodaření domu. Jeho název „G5i“
je odvozen od interního informačního
systému družstva, jehož je plnohodnotnou nadstavbou.
Co tedy můžete od tohoto nástavbového systému G5i očekávat? Je nutno
vyzdvihnout především tři věci:
1. rychlejší získávání dat a informací,

2. lepší kontrolu hospodaření
i činnosti správy,
3. vyšší uživatelský komfort
a tím úsporu času.
Informační systém G5i umožní uživatelům z domova či práce získat on-line
informace z různých oblastí správy družstva. Co se týká ekonomické části, budou
k dispozici např. informace o tvorbě
a čerpání na účtu DPZ (po staru tzv. fondu oprav), platbách a dluzích jednotlivých uživatelů, měsíčního předpisu
domu i bytů, vyúčtování služeb, anuity
domu a dalších. Z provozní části budou
přístupny k nahlédnutí stavy měřičů,
provedených revizí či oprav. Dále budou
přístupny i údaje o výměrách domu,
počtech vlastníků a dalších údajů. Součástí může být i celý „výkaz domu“ se základními údaji. Bližší informace může
zájemcům podat pan Zbyněk Rujbr
(rujbr@druzba-sbd.cz).
V závěru tohoto roku bude systém
G5i testován a konzultován s některými
(pokračování na str. 2)

2

INFORMAČNÍ LISTY

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA
(pokračování ze str. 1)

předsedy samospráv, aby mohl být nabídnut v lednu 2015 k plnému použití.
Protože se jedná o zcela nový produkt
a všechna přístupová hesla (uživatelské
účty), která byla platná pro předchozí
testovací verze systému musí být inovována.

Správu systému a přístupová práva
bude zabezpečovat oddělení členských vztahů, Ing. Michaela Krejčířová
(mkrejcirova@druzba-sbd.cz). Prostřednictvím e-mailu mohou předsedové SV, SA (nebo pověření zástupci
výborů) a správci žádat o přístup do G5i
od 5. 1. 2015.

Věříme, že tento systém bude do budoucnosti velkým pomocníkem funkcionářů na bytových domech a postupně
bude nahrazovat kvanta tištěných výkazů
a zjednoduší spolupráci.
Ing. Jan Totzauer,
ekonomický náměstek
Zbyněk Rujbr, vedoucí odělení IT

INFORMACE Z ODDĚLENÍ PERSONALISTIKY A MEZD
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY OD 1. 1. 2015
Nařízením vlády 204/2014 Sb., se s účinností od 1. ledna
2015 zvyšuje minimální mzda. U zaměstnanců s hodinovou
mzdou činí její výše 55,- Kč/hodinu. Minimální mzda hlídačů
ve směnném režimu je 58,70 Kč/hod. Minimální mzda topičů
na kotelnách s nepřetržitým provozem je stanovena s přihlédnutím k výkonu práce v sobotu, v neděli a ve svátek a její výše
činí 58,40 Kč/hod.
Minimální mzda se vztahuje i na dohody mimo pracovní
poměr tj. na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti.

ODEVZDÁNÍ PRACOVNÍCH VÝKAZŮ
ZA MĚSÍC PROSINEC 2014
Vzhledem k nařízené celozávodní dovolené ve dnech 23. 12.
2014 – 31. 12. 2014 žádáme, aby pracovní výkazy zaměstnanců
na samosprávách a SVJ za měsíc prosinec 2014 byly doručeny

na družstvo do budovy Kapucínské nám. 100/6 nejpozději
dne 22. 12. 2014. Po uvedeném termínu je možné výkaz vložit
do schránky družstva na Kapucínském nám. 100/6. Případné
změny, které by nastaly po odevzdání výkazu, lze nahlásit
telefonicky na telefonní číslo 541 615 209.

POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH
ZA ROK 2014
Upozorňujeme zaměstnance družstva a funkcionáře SA,
že potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2014 bude vystaveno pouze na vyžádání. Svůj požadavek sdělte předem na
telefonním čísle 541 615 209 nebo zašlete elektronicky na stankova@druzba-sbd.cz.
Potvrzení připravíme k vyzvednutí v dohodnutém termínu
od 28. 1. 2015. Potvrzení nezasíláme poštou.

DRUŽBA,
stavební bytové družstvo
Kapucínské nám. 100/6
656 57 Brno

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí:
7:30 – 11: 00 hod.

12: 00 – 16: 30 hod.

Středa:
7:30 – 11: 30 hod.

12: 30 – 17: 00 hod.

POKLADNÍ HODINY:
Pondělí:
9:00 – 11: 00 hod.

13: 30 – 16: 00 hod.

Středa:
9:00 – 11: 30 hod.

13: 30 – 16: 30 hod.

web: www.druzba-sbd.cz

STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ
AUTODOPRAVA
602 00 Brno
Přízová 3

Tel
.: 543 254 140
el.:
Fax: 543 254 116
Mobil: 602 755 628

Ing. Zdeňka Chamrádová
oddělení personalistiky a mezd

 stěhujeme byty, kanceláře, archivy,
laboratoře, prodejny, nemocnice, banky,
úřady, dílny a spoustu dalších objektů
 provádíme i velkoobjemové zakázky
(stěhování celých objektů, vícevýměny …)
 TĚŽKÁ PARTA stěhuje stroje, trezory,
klavíry, bankomaty, automaty, kopírky
a ostatní těžká břemena
 pracujeme i o víkendech a svátcích
bez příplatku
 zdarma vytvoříme kalkulaci
a harmonogram stěhování
 zapůjčíme přepravní obaly
 vyklízíme veškeré prostory
a odpad likvidujeme
 práce provádíme s pojištěním, stěhovacími vozy
všech velikostí

http://www.stehovani-renax.cz
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INFORMACE Z PROVOZNÍ ÚČTÁRNY
Chceme touto cestou informovat všechny uživatele bytů
o oznamovací povinnosti změny počtu osob podle § 1177
NOZ (vlastníci) a § 2272 (nájemci). Změny počtu osob
a změny kontaktních adres hlaste na oddělení členských
vztahů písemně nebo elektronicky na adresu – e-mail:
krejcirova@druzba-sbd.cz.
***
Žádáme všechny plátce bankovním převodem, aby
si u svých zadaných trvalých příkazů zkontrolovali
variabilní symbol a dali jej do souladu s variabilním symbolem na měsíčním předpisu. Tento údaj je důležitý pro
zpracování a přiřazení jednotlivých úhrad. Od 1. 1. 2015
budou platby v nové verzi programu evidovány jednoznačně podle variabilních symbolů a nebudou platby již účetními pracně dohledávány.
***

UPOZORNĚNÍ ČLENŮM
DRUŽSTVA
V souladu s ustanoveními zákoníku práce a po projednání v odborové organizaci UNIOS, určilo vedení
správy družstva čerpání řádné dovolené pracovníkům
družstva ve dnech 23. 12. 2014 - 2. 1. 2015.
V těchto dnech budou obě budovy, Kapucínské nám.
100/6 a Ukrajinská 2, uzavřeny. Pro písemný styk bude
sloužit poštovní schránka na budově Kapucínské nám.
100/6.
Pokladní hodiny dne 22. 12. 2014 pouze do 16.00 hod.

Od měsíce 10/2014 dochází ke změně metodiky plateb nájemců družstevních bytů v domech, kde je již SV. Od tohoto data
se budou provádět úhrady na účet družstva, nikoli na účet SV.
V případě nejasností se obraťte na příslušnou účetní domu.
***
K 31. 12. 2014 v rozmezí cca 10 dní budou probíhat
v domech odečty spotřeb studené a teplé vody. Povinnost
nechat si odečíst měřené hodnoty ukládá ode dne 1. 1. 2014
§ 1183 NOZ. V návaznosti na oznamovací povinnost o změně
počtu osob pro vyúčtování ostatních služeb nelze uvádět
nulový stav. Ostatní služby (např. úklid aj.) jsou poskytovány
všem uživatelům a na vyúčtování se musí podílet celá zúčtovací
jednotka – týká se výpočtu dle osob na základě odsouhlasení
členskou schůzí nebo shromážděním vlastníků.
Stančíková Soňa,
vedoucí referátu provozní účtárny

TELEFONNÍ ČÍSLA PRO HLÁŠENÍ PORUCH
Brněnské vodárny a kanalizace a. s.

543 212 537

Jihomoravská energetika a. s. (EON)

800 225 577

Jihomoravská plynárenská a. s. (RWE)

1239

Teplárn
eplárnyy Brno
Brno,, aa.. ss.,., dispečink

543 239 350

Vodoinstalace • Elektr
Elektroo • Topení • Plyn •
Zámečník
(Havarijní služba od 1. 12. 2014 nepřetržitě 24 hodin
včetně sobot, nedělí a svátků - Teplárny Brno, a. s.)

545 161 545
545 162 206
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INFORMACE Z ODDĚLENÍ ORGANIZAČNĚ MAJETKOVÉHO
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (NOZ) jsou nové povinnosti
pro společenství vlastníků, jak
stávajících, které jsou již zapsány v rejstříku společenství vlastníků, tak byly vytvořeny nové
podmínky pro vznik dalších
společenství.
1.
Pro stávající společenství je důležitá nová úprava stanov společenství.
Dosavadní stanovy, které většinou
vycházely ze vzorových stanov vydaných vládou ČR již neodpovídají nové
zákonné úpravě a je povinností společenství na svém shromáždění schválit
změnu stanov (nové stanovy) do konce
roku 2016. Jedná se hlavně o pasáž
„Pravidla pro tvorbu rozpočtu“ a také
zánik funkce pověřený vlastník, která je
nahrazena pojmem předseda společenství. Pověřený vlastník může svoji funkci, podle právního názoru, vykonávat
do konce svého volebního období, ale
doporučujeme ji zrušit při změně stanov a zvolit předsedu společenství.








Ofsetový tisk
Knihtisk
Výsek
Číslování
Dokončující zpracování
Prepress

Tel.: 544 234 333
Mobil: 603 261 416
Fax: 544 135 305
E-mail: info@moraviaperex.cz

MORAVIA PEREX, spol. s r. o.
Trnkova 111, 628 00 Brno
(Areál ZKL BRNO, a. s.)

Změna stanov společenství musí být,
podle současné právní úpravy, přijata
na shromáždění společenství vlastníků
za přítomnosti notáře a založena do
rejstříku společenství vlastníků vedeném u Krajského soudu v Brně.
Družstvo doporučuje využít krajní
termín, protože je známo, že se chystají
změny v NOZ a je možné, že u společenství, která vznikla ze zákona před
rokem 2014, své stanovy má a proto – i
vzhledem k § 564 o.z má stačit ke změně stanov stejná forma, v jaké byly stanovy původní.
Soudy však zatím tento názor neakceptují, proto je opravdu lepší počkat,
pokud nebude schvalována jiná změna
– složení výboru nebo volba nového výboru. V tomto případě by bylo vhodné
obě změny provést zároveň, již vzhledem k poplatkům, které jsou nové od letošního roku.
Podle NOZ musí mít společenství
vlastníků jednotek v názvu slova “Společenství vlastníků…” na rozdíl od minulé právní úpravy, kde stačilo slovo
společenství…
Stávající společenství, která příslušné ustanovení občanského zákoníku
nesplňují, musí tuto skutečnost respektovat a název změnit do konce roku
2015.
Logické je, že bude-li společenství za
účasti notáře schvalovat nový název,
upraví současně rovněž příslušné články svých stanov.

Poplatek za návrh zápisu společenství vlastníků do rejstříku je ve výši
6 000,- Kč a návrh na změnu stojí
2 000,- Kč (v kolcích).
2.
Pro společenství, která vznikla do
31. 12. 2013 a nejsou dosud zapsána v
rejstříku (nebyly schváleny stanovy a
zvolen statutární orgán) platí původní
právní úprava.
3.
Nově vznikají společenství vlastníků až zápisem do rejstříku.
Aby to nebylo jednoduché, jsou různé podmínky pro vznik. Některá společenství mají vytvořené podmínky při
snížení hranice 50% podílu družstva na
společných částech domu, jiná až při
překročení 75% těchto podílů. Družstvo tyto podmínky sleduje a včas dá
funkcionářům v domě vědět. Samozřejmě v případě nejasností mají tito funkcionáři možnost se informovat a podmínky vzniku společenství budou
vysvětleny.
Družstvo samozřejmě je připraveno,
stejně jako v minulosti, být všem společenstvím nápomocno se změnou stávajících stanov a také při přípravě nových společenství. Pomůžeme při
zajištění notáře, tvorbě stanov, shromáždění a také se zápisem společenství
do rejstříku u KS Brno.
Petr Steiner,
oddělení organizačně majetkové

PŘEVODY JEDNOTEK DO VLASTNICTVÍ
ČLENŮ DRUŽSTVA
Vzhledem k šíření nepodložených informací o ukončení možnosti převést
družstevní jednotku do vlastnictví k datu 31. 12. 2014 citujeme platné usnesení
nejvyššího orgánu družstva – shromáždění delegátů z roku 1998.
“SD schvaluje, že právo na převedení bytu či garáže do vlastnictví, je
běžným právem každého člena SBD DRUŽBA, a to bez ohledu na podání
výzvy či přihlížení k jakýmkoliv lhůtám. Zavazuje členy orgánu družstva
neuplatnit, v případných sporech, námitku promlčení.”
Petr Steiner,
oddělení organizačně majetkové

INFORMAČNÍ LISTY
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INFORMACE Z PROVOZNÍHO ÚSEKU DRUŽSTVA
Kvalitní správa bytových domů:

VZÁJEMNĚ PROVÁZANÉ PROVOZNÍ A EKONOMICKÉ SLUŽBY.
Poté co jsou s nově vzniklými společenstvími vlastníků uzavírány příkazní smlouvy (smlouvy o správě), občas se setkáváme s tím, že výbory společenství vlastníků požadují uzavřít
smlouvu pouze na ekonomické činnosti, bez činností provozních. V následujících řádcích se pokusím vysvětlit, proč to pokládám za postup nesprávný.
1) Ekonomické a provozní činnosti jsou při správě bytových
domů činnostmi vzájemně provázanými, tvoří úzce propojený celek. Např. roční vyúčtování služeb se bez spolupráce ekonomického úseku s oddělením energetiky a jím zpracovávaných podkladů od dodavatelů tepla, el. energie, vody a plynu
prakticky nedá pro konečné spotřebitele – uživatele bytů – vyhotovit. Stejně tak je nezbytná a potřebná i kontrola faktur za
skutečně provedené práce, poskytnuté technické služby apod.
2) Provozní činnosti jsou činnosti odborné, vyžadující příslušné technické vzdělání, erudici a zkušenost. Nezbytná je znalost
norem a platných zákonů. Při návštěvách a prohlídkách bytových domů se často setkáváme s naprosto neodbornými zásahy,
např. rušením požárních klapek, instalací mříží do požárních
únikových cest apod. Podceňováno či vůbec nesledováno je
společenstvími vlastníků často i provádění revizí elektro, plynových a požárních zařízení. A tady už jde i o přímé ohrožení
bezpečnosti - zdraví i života - obyvatel bytových domů.
3) Nespornou výhodou nejen provozního úseku našeho družstva je zkušenost (55 let činností spojených se správou bytových domů), a to jak s drobnými řemeslnými opravami, tak
i s regeneracemi celých domů. Společenstvím vlastníků v naší
správě tak můžeme přinejmenším předat svoje zkušenosti, poradit, a tím jim ušetřit značné finanční prostředky.
4) Jistě je možné, aby společenství vlastníků uzavřelo příkazní
smlouvu (smlouvu o správě) za nižší cenu než nabízí družstvo,
například s nějakou realitní kanceláří – jedná se řádově o desetikoruny za byt a měsíc (cena jednoho piva) – je však třeba si
zvážit, v jakém rozsahu a kvalitě pak poskytované služby budou.
Realitní činnost je dosud činnost volná, může ji tedy vykonávat
téměř kdokoliv. Tento neutěšený právní stav se má naštěstí již

brzy změnit (předpokládá se začátek roku 2016), příslušné zákony jsou prakticky připraveny. Již dnes je však možné po poskytovatelích těchto služeb požadovat předložení dokladů
opravňujících je k vykonávání realitních činností. Takovým
dokladem je např. certifikát od Asociace realitních kanceláří
či přímo expertní certifikát vydaný Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, které dokládají dosaženou odbornost pro tuto oblast. Naše družstvo je prostřednictvím svého pracovníka držitelem obou těchto
certifikátů.
Závěrem bych si dovolil uvést ještě několik praktických postřehů a skutečností. Vznik společenství vlastníků jako právnické osoby rozhodně neznamená konec starostí se správou domu,
ale právě naopak, problémy teprve začínají. Lidé kteří si v dobré
víře koupili či převedli byt do osobního vlastnictví se často ocitají v pasti.
Celý bytový dům může být právně ochromen kvůli pár jiným
vlastníkům sousedních bytů, kteří jsou buď zcela nečinní, anebo činní v negativním slova smyslu. O nic se nezajímají, nekomunikují, nikomu nepředali plnou moc, nedostavují se na jednání shromáždění. Dům pak nemůže jako celek plnit zákonné
povinnosti, přijímat rozhodnutí o opravách, podepisovat
smlouvy apod. Situace je prakticky neřešitelná, neboť z judikatury vyplývá, že soudy o drobnostech života v domě rozhodovat
nemohou a nebudou, a výkon správy domu se tak prakticky
paralyzuje. Případů, kdy soud nahrazuje rozhodnutí vlastníků je
minimum – soudy nezajímá, jak se budou v domě měnit okna,
nebo zda je potřeba dům zateplit či opravit střechu. Je to závažné i proto, že společenství vlastníků se právě v této době musí
podle nového občanského zákoníku transformovat a sladit
s novou právní normou.
Mít kvalitního, zkušeného a kompetentního správce není
všelékem na výše uvedené problémy, je to ale nesporná výhoda.
Družba, stavební bytové družstvo pak takovým správcem bezesporu je.
PhDr. Jiří Tinka, Ph.D,
provozní náměstek družstva

ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉ HAVARIJNÍ SLUŽBY OD 1. 12. 2014.
S platností od 1. 12. 2014 byla uzavřena Smlouva o dílo na
poskytování havarijní služby mezi Teplárnami Brno, a. s.
a Družbou SBD Brno, platná pro všechny bytové domy ve správě našeho družstva.
Na základě této smlouvy je možno nepřetržitě, po 24 hodin
včetně sobot, nedělí a svátků na tel. čísla 545 161 545
a 545 162 206 hlásit poruchy a havárie v těchto oblastech
a profesích:
VODOINSTALATÉR – veškeré rozvody studené a teplé vody v objektu
k bytovým uzávěrům (včetně);
ELEKTRIKÁŘ – veškeré rozvody nízkého napětí elektro v objektech
po bytovou rozvodnici (mimo ni);

TOPENÁŘ – veškeré rozvody topení včetně těles a armatur;
PLYNAŘ – veškeré rozvody plynu včetně armatur;
ZÁMEČNÍK – otevírání uzamčených prostor (vadné zámky spol.
prostor domu, bytové dveře po úhradě uživatele bytu).
Práce budou účtovány hodinovou zúčtovací sazbou v částce
300,- Kč bez DPH + použitý materiál dle vykázané nebo potvrzené spotřeby + cestovné 12,- Kč/km bez DPH.
Provedení prací je poté potřeba pracovníkovi potvrdit na
předloženém výkaze, práce na zařízení bytu prováděné na vyžádání uživatele bytu budou pak tímto uživatelem také hrazeny.
PhDr. Jiří Tinka, Ph.D.,
provozní náměstek družstva
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Příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů
v novém roce 2015
přeje představenstvo, správa
družstva a kontrolní komise.

PF 2015
Informační list DRUŽBA, stavební bytové družstvo – vydává představenstvo a vedení správy družstva - určeno pro potřeby
členů a funkcionářů družstva – redakční rada JUDr. Luboš Dvořák, Ing. Ladislav Randula, Jiřina Ondrůjová. Odpovědný zástupce redakce – JUDr. Luboš Dvořák. Sídlo redakce: Kapucínské nám. 100/6, 656 57 Brno. Kontaktní osoba: Jiřina Ondrůjová,
výkonný tajemník rady, tel. 541 615 218. Náklad 9 000 ks. Tisk: MORAVIA PEREX, spol. s r. o., Trnkova 111, Brno.
Rozšiřuje DRUŽBA, stavební bytové družstvo jako vnitrodružstevní tiskovinu. Výtisky jsou neprodejné.

