
Zápis z jednání technické komise Družstevního marketingového sdružení (DMS),
konané dne 28. 3. 2014 od 8,30 hod. v kanceláři SBD Praha 8, Horňátecká 1772/19, 
Praha 8.
Přítomni:
SBD Severní Město :                                     Folk Erik
Bytové družstvo Pragostav :             Ing.Cihelníková Monika
SBD Nový domov :                                       Fridrich Petr
SBD Praha:                                                    Ing. Šigut Aleš
SBD Pokrok:                                                 Lopušník Vladimír
LBD Praha 3:                                                 Bartůněk Vilém
SBD Stavbař:                                                 Ing. Lisý Jiří
SBD Rozvoj:                                                  Ing. Škůrek Jan
SBD Zahradní Město:                                    Cukrová Renata 
SBD Praha 8:                                                 Švarc Miroslav
Na závěr jednání dorazil Mgr. Martin Kroh, předseda SBD Praha.

Jednání zahájil pan Miroslav Švarc, předseda technické komise DMS. Vysvětlil spolupráci 
technické komise, jako zástupců DMS ve věcech technických, nastavení systému spolupráce, 
využití síly DMS. Nastínil společný postup v problémech týkajících se technické správy 
nemovitostí a podporu při řešení důležitých problémů a vyzval členy komise k vytvoření 
funkčního systému technické komise.

Jedním ze zásadních problémů, který v současné době řeší jednotliví členové DMS, je odečet, 
fakturace a následné rozúčtování patních měřidel SV společností Pražské vodárny a 
kanalizace a.s. (PVK) na objektech ve správě DMS. Švarc tento bod navrhl jako hlavní bod 
dnešního jednání s tím, že každý zástupce by nastínil, jakým způsobem řeší danou 
problematiku. 
Nastínil především špatný komunikační systém s PVK. 

Postup SBD Praha 8: 
Ke konci loňského roku SBD P8 u domů ve své správě provedlo samoodečty odběrných míst 
s tím, že se předpokládalo, že PVK tyto odečty zpracuje a vyfakturuje v prvním čtvrtletí roku 
2014. Tento pokus byl neúspěšný. SBD P8 bylo zahrnuto množstvím informací o optimalizaci 
a u některých domů nedošlo k fakturaci. SBDP8 proto vyúčtování SV pro rok 2013 u domů, 
kde nedošlo k fakturaci, provádí dle spotřeby naměřené dle samoodečtů. Každopádně domy 
ve správě SBD Praha 8 očekávají v tomto roce řešení.

Postup SBD Severní Město:
Technické odd. převedlo problém na odd. ekonomické. Přesto řeší cca 7 případů, kdy nebyly 
odečty provedeny. Poslední informace od ekonomů je, že se přizpůsobili návrhům PVK.

Postup BD Pragostav: 
Ing.Cihelníková uvedla, že tento problém je především náplní jejich energetika. Přesto řeší 

cca 50% objektů. Některé domy již uzavřely dodatky s PVK. S každým objektem jednají 
jednotlivě. V případě potřeby si objekty samoodečty zařizují samy, pak dochází faktura 
jedenkrát ročně. 
Bylo dojednáno s PVK, že PVK provede kontrolní odečty pouze v případě, že nastane 
diametrální rozdíl. 



SBD Praha 8. M. Švarc upozornil na problém, že v okamžiku kdy dojde k podpisu dodatku 
smlouvy, vyžadují PVK poplatek za srážkovou vodu.

BD Pragostav M. Cihelníková, konstatovala, že vedli s PVK diskusi na téma poplatků za 
srážkovou vodu a to pouze u nebytových jednotek.

Postup SBD Nový domov:
Vypracovali tabulku, kde evidují každé odběrné místo. Dost náročná práce, kde se 
k dnešnímu dni jedná o cca 75% odběrných míst. Dle jednání s PVK, bude chtít PVK do 
budoucna samoodečty. SBD s tímto postupem nesouhlasí, především z důvodu nepřesnosti 
tohoto systému, již mají zjištěno, že domy nehlásí přesné hodnoty. Následná kontrola ze
strany SBD je velmi problematická, především z důvodu nepřístupnosti některých odběrných 
míst a také z hlediska personálního zabezpečení. Návrh na řešení ze strany SBD – jednat 
s PVK. PVK bude provádět odečty 1x za rok a tyto odečty budou fakturační.

Zástupci SBD se shodli na tom, že současné kontrolní odečty PVK by neměly být kontrolní, 
ale fakturační. Toto se nyní neděje. 

Postup SBD Praha:
SBD Praha provedlo samoodečty. PVK tyto odečty nevzalo v potaz, zřejmě z důvodu 
nezasmluvnění jednotlivých odběrných míst. SBD dohodlo s PVK, že k zasmluvnění dojde do 
30. 6. 2014. Další problém, na který SBD naráží, jsou nebezpečné šachty, některé jsou i 
špatně přístupné. Nebezpečnost šachet PVK rozděluje do 3 skupin. Toto se bude ještě 
dopracovávat.
Z jednání SBD a  PVK je jasné, že PVK má především zájem o přenos dat, využití rádiových 
odečtů ke kontrole samoodečtů. Ze strany PVK byl zájem o předložení nabídky instalace 
rádiových odečtů pro SBD. Tato nabídka nebyla akceptována. Návrh SBD předložený PVK
byl, že PVK bude odečty provádět vlastními prostředky. Zde pak SBD narazilo na problém  
možného zpoplatnění těchto odečtů.

BD Pragostav: dle jejich zjištění zpoplatnění odečtů již existuje, v případě že si SBD objedná 
odečet u PVK, je tento zpoplatněn částkou 1000,- Kč/ odečet.

Postup SBD Pokrok:
SBD Pokrok nesouhlasí s postupem PVK. Trvá na postupu, dle stávajících smluv. SBD 
Pokrok odmítá provádět samoodečty. Dalším problémem jsou zpoplatněné vstupy do 
kolektorů, kde je umístěna řada měření. V případě nemožné dohody s PVK se SBD Pokrok 
obrátí na antimonopolní úřad. K otázce nebezpečných šachet, zástupce SBD Pokrok upozornil 
na dodržování předpisů BOZP s tím, že pracovníci SBD na tento druh práce nejsou 
proškoleni.
Návrh SBD Pokrok k řešení dané situace – vyvolat jednání se zástupci PVK  (Ing. PALDA) 
na Technické komisi DMS.

Názor SBD Pokrok je, že celým problém vznikl především úspornými finančními opatřeními 
PVK, úsporou počtu pracovníků a celý problém přenáší vč. finančního zatížení na SBD. SBD 
Pokrok vyvolalo na 1.4.2014 schůzku svých zástupců se zástupci PVK. O výsledku jednání 
bude SBD Pokrok Technickou komisi informovat. 



Postup LBD Praha 3:
LBD Praha 3, provádí samoodečty. Z důvodu, že převážná většina objektů ve správě LBD 

Praha 3 je ve staré zástavbě, provádějí čtvrtletní samoodečty již několik let, a to především 
z důvodu kontroly. Jinak LBD Praha 3 zvolilo stejný postup jako SBD Praha 8.

Postup SBD Stavbař:
Zástupce SBD Stavbař uvedl, že v současné době řeší cca 15 případů, kdy nedošlo zatím 
k dohodě s PVK. V ostatních případech došlo k uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám a 
SBD Stavbař provádí samoodečty. Nemá s tím žádný problém. Již několik let si dělali odečty 
sami. Co se týká elektronického zasílání zjištěných stavů patních měřidel, zasílají si SVJ 
v mnoha případech sama, za některé zasílá SBD Stavbař.

Postup SBD Rozvoj:
Provedli samoodečty. Uzavřeli dodatky ke stávajícím smlouvám pro cca 200 odběrných míst. 
V těchto dodatcích mají zasmluvněn stejný postup jako  v předchozích letech. V současné 
době chybí zasmluvnit cca 40 odběrných míst. Pro vyjednání podmínek nejednali s určeným 
zástupcem PVK p. Paldou, ale přímo na vedení PVK, kde si vyjednali příznivé podmínky. 
Zástupce SBD Rozvoj potvrdil názor SBD Pokrok o snižování finanční zátěže PVK, 
především pak problém se zaměstnáním a udržením kapacity odčítačů PVK. 
Návrh SBD Rozvoj: vyhovoval by jim roční odečet v prosinci a upřednostňují roční fakturaci. 
Tento návrh podpořil i M.Švarc SBD Praha 8.

Postup SBD Zahradní Město: 
Zástupce SBD uvedla, že nikde nejednali. Po dohodě s ekonomickým odd. provedli odečty 
patních vodoměrů při odečítání bytových vodoměrů v prosinci 2013. V současné době 
předkládají dodatky ke smlouvám s PVK jednotlivým výborům domů v jejich správě. Nemají 
kapacity pro provádění samoodečtů, řeší také problém se zpřístupněním měřidel ( přístup do 
objektů, místností s vodoměry).

Po zmapování postupů jednotlivých SBD a krátké diskusi se zástupci Technické komise 
DMS usnesli na jednotném postupu a návrhu dohody s PVK: 

Akceptovat dodatky smluv s návrhem, že reklamace bude možno uplatnit zpětně za celý rok.
V případě, že nedojde k této dohodě, bude PVK provádět čtvrtletní odečty. Termíny odečtů 
bude PVK provádět vždy v prosinci a lednu. Bylo konstatováno, že všem by vyhovoval roční 
odečet a roční fakturace. 
Dále se zástupci SBD dohodli na společném postupu v jednání s PVK a to neplatit za 
srážkovou vodu především z důvodu, že není jasná definice nebytový prostor /nebytová 
jednotka.

 Zástupce SBD Praha – Ing.Šigut upozornil na otázku, kolik vodoměrů je vadných dle 
zkušebny. Uvedl, že většinou vodoměry vyhovují. Upozornil na úpravu zákona 274/2013 SB.

Zástupce SBD Rozvoj konstatoval, že v současné době řeší reklamaci za rok 2013 a její 
výsledek oznámí na Technické komisi.

SBD Nový Domov upozornil na fakt, že v současné době jsou reklamované vodoměry 
přezkušovány ve zkušebnách mimo Prahu a není možná kontrola tohoto přezkoušení. 



Návrh SBD Nový Domov: přesunout kontrolu do zkušeben v Praze a jejím okolí nebo výběr 
cca 3 zkušeben.

Tento návrh bude přednesen zástupci PVK na dalším jednání Technické komise za účasti 
všech zástupců SBD.

Na závěr jednání dorazil pan Mgr. Kroh.

Pan Švarc přednesl další bod jednání:

Tématický seminář pro zástupce SBD a techniky konaný dne: 24.4.2014.
Protože zatím nebyl určen přesný počet míst, bylo dohodnuto, že zástupci SBD předloží počty 
účastníků do středy 2. 4. 2014.

Dále byly řešeny zkušenosti se servisem výtahů firmou KONE.
Zástupce SBD Pokrok konstatoval dobré zkušenosti. 
Zástupce BD Pragostav upozornil na špatnou komunikaci a drahý servis výtahů.
Zástupce SBD Praha 8 upozornil, že v současné době KONE při modernizacích značně 
zlevnilo, ale u servisních činností je stále tato firma drahá oproti konkurenčním nabídkám.
Problém je také s odstraněním závad o víkendech a to zejména z důvodu nedostupnosti 
náhradních dílů.

Na závěr Mgr. Martin Kroh přednesl několik témat k řešení pro Technickou komisi:

1. Upozornil na probíhající semináře DMS a nastínil přípravu seminářů na podzim 2014 
především pro domy, které nejsou ve správě členů DMS.

2. Upozornil na nabídku umístění reklamy do výtahů a vybídl k zmapování situace zájmu 
jednotlivých domů. Upozornil, že se jedná o zpoplatněnou reklamu. 

3. Upozornil na stálý benefiční program pro členy DMS, došlo k rozšíření spolupráce.

Zástupce SBD Pokrok vznesl dotaz zdali stále trvá spolupráce s PLANET A a.s..Byl 
ujištěn, že spolupráce dále trvá a zástupce společnosti je možné pozvat na jednání 
Technické komise.

4. Mgr. Martin Kroh nastínil potřebu statistického zjištění stavu objektů ve správě členů 
DMS. Jedná se o rámcová čísla např. kolik domů je zatepleno a mají vyměněná okna. 
K tomuto bodu M. Švarc upozornil, že evidenční systémy existují sporadicky a také se 
začínají objevovat domy, které v současné době již zateplení opravují. Jedná se 
především o objekty, které byly zatepleny v dřívějších dobách. 
Mgr. Martin Kroh přednesl další podněty pro jednání Technické komise :

a) Pražská teplárenská a.s. – ceny dodávek UT a TUV
b) Pražská energetika a.s. – ceny dodávek

Jednání bylo ukončeno v 11,00 hod.
Zapsala Markéta Šimková – SBD Praha 8                                             V Praze dne 28.4.2014
Zápis ověřil : Mirek Švarc - předseda technické komise DMS




