
Zápis č. 2 z jednání technické komise Družstevního marketingového sdružení (DMS),
konané dne 9. 4. 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
Pražské vodárny a kanalizace:                       Ing. Palda a p. Černá

Jednání zahájil pan Miroslav Švarc, předseda technické komise DMS. Navázal na předchozí 
jednání technické komise. Vysvětlil především zástupcům PVK složitost situace se 
současným stavem odečtů a fakturace ze strany PVK. Zdůraznil, že současná situace má těžké 
dopady nejen do účetnictví, ale i do celkového zajištění služeb klientům jednotlivých SBD.

Všichni zástupci jednotlivých SBD se shodli na tomto:

1. PVK bez jakékoliv konzultace změnila systém odečtů a fakturace.
2. PVK nemá jednotný systém odečtů odběrných míst a odečty měřidel jsou v různých 

obdobích i pro jednotlivé ucelené právní subjekty (7 měřidel, jedno SVJ, 4 různé 
termíny).

3. PVK v rámci úspory přenesla problém na klienty jednotlivých SBD formou 
samoodečtů. S tímto nemohou SBD souhlasit, a to z několika důvodů:

a) Personální obsazení pro provedení samoodečtů, klienti SBD a ani SBD na 
samoodečty nemají kapacity. 

b) Nepřesnosti v souvislosti se samoodečty, převzetí zodpovědnosti a následné 
řešení reklamací ve vyúčtování.

c) Některá odběrná místa jsou v nebezpečných šachtách.
d) Ze strany PVK nebyla nabídnuta finanční kompenzace pro klienty SBD za 

provedení samoodečtů, přitom odečet mají zahrnutý v ceně vody.
4. Zástupcům SBD se celý postup PVK jeví jako diskriminace vůči klientům, a to 

především na základě nemožnosti konkurence.

Návrh řešení situace a požadavky zástupců SBD:
1. Zajištění odečtů prostřednictvím pracovníků PVK, a to v období od listopadu do 

konce ledna následujícího roku. Předložení fakturace jednotlivých klientů do 
poloviny února tak, aby bylo možné splnění podmínek vyúčtování nebo provedení 
odečtů v průběhu roku, ale k 31.12. vystavit dohadnou fakturu.

2. Upřesnění podmínek a specifikace systému dálkových odečtů vč. nacenění.
3. Sjednocení odběrných míst, aby odečty probíhaly pro jednotlivé právnické 

subjekty (SVJ a BD) ve stejném období.
4. Uplatnění reklamací odečtů ze strany SBD zpětně za období jednoho roku.

V případě přezkoušení vodoměrů, umožnit přítomnost zástupce SBD nebo klienta.



Ing Palda a paní Černá se vyjádřili k některým požadavkům zástupců SBD s tím, 
že požadavky musí prokonzultovat s vedením společnosti PVK a najít řešení, které 
bude vyhovovat oběma stranám.

Z tohoto důvodu Ing. Palda navrhl další schůzku zástupců SBD v sídle PVK, Ke 
Kablu 971, Praha 10. Termín jednání Ing. Palda upřesní max. do tří týdnů od 
dnešního jednání.

Dále Ing. Palda přislíbil, že do 25.4.2014 zašle PVK jednotlivým přítomným 
zástupcům SBD seznam odběrných míst. V seznamu bude uveden název SVJ/BD 
– majitele odběrného místa, IČO a adresa odběrného místa. Bylo dohodnuto, že 
seznam bude doplněn a překontrolován přítomnými zástupci SBD.

           V souvislosti s uzavíráním nových smluv byl řešen i poplatek účtovaný PVK za    
srážkovou vodu. V této souvislosti předloží zástupci SBD právní stanovisko JUDr. 
Letochy. Toto stanovisko jednoznačně upozorňuje, že bytové domy i když je v nich 
umístěna nebytová jednotka, srážkovou vodu platit nemají. Právní stanovisko JUDr. 
Letochy je přílohou tohoto zápisu. 

         Ing. Palda přislíbil, že zašle dotaz k vyjádření na Ministerstvo zemědělství ČR. 
         
         Ing. Palda upozornil přítomné, že v sídle PVK byla otevřena zkušebna pro 

přezkoušení vodoměrů. Ing. Palda dále přislíbil přítomným, že se pokusí vymyslet 
způsob oznámení ověření vodoměrů s přesným datem  a časem přezkoušení tak, aby 
mohl být klient přezkoušení přítomen.

         
         Dále byl Ing. Palda upozorněn na fakt, že některá odběrná místa jsou umístěna 

v kolektorech a v některých případech je vstup do kolektorů zpoplatněn. Ing. Palda 
přislíbil, že zjistí, případně zajistí jednotný postup.

      
         Na závěr Ing. Cihelníková zdůraznila, že postup PVK vyvolal spoustu zmatků a 

nedorozumění pro klienty SBD. Vysvětlování postupu PVK klientům SBD pak značně 
narušilo plynulost práce pracovníků SBD a v konečném důsledku i negativně ovlivnilo 
vztahy SBD s těmito klienty.

         
               
          

 Jednání bylo ukončeno v 11,00 hod.
Zapsala Markéta Šimková – SBD Praha 8                                     V Praze dne 14.4.2014
Zápis ověřil : Mirek Švarc - předseda technické komise DMS
Příloha: Stanovisko JUDr. Letochy




