
Zápis z jednání technické komise Družstevního marketingového sdružení (DMS),
konané dne 6. 5. 2014 od 8,15 hod. v kanceláři Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke 
Kablu 971, Praha 10

Přítomni:
SBD Severní Město :                                     Folk Erik
Bytové družstvo Pragostav :             Ing.Cihelníková Monika
SBD Nový domov :                                       Fridrich Petr
SBD Praha:                                                    Ing. Šigut Aleš, Ing. Sochůrková
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 (PVK):           Ing. Palda, pí Černá, Kolářová, Gejdošová

Snaha DMS o přeřazení fakturačních odečtů do termínů, které by jim vyhovovaly – je možné 
řešit až po překlopení všech odběrných míst do ročních odečtů.
Odečty by šly provádět za úplatu – cena záleží na počtu odběrných míst (dále jen „OM“). 
Cena bude individuální v závislosti na množství OM a na geografickém rozložení, popř. na 
součinnosti jednotlivých OM.

Požadavek DMS – trvají na odečtech v měsících listopad, prosinec, leden. Odmítají odečty za 
úplatu. DMS by vyhovovaly odečty (fakturace) v období, kdy probíhalo čtvrtletní odečítání 
pracovníkem PVK nebo 1x ročně v uvedených měsících. 
Tam, kde by DMS potřebovalo více odečtů za rok, budou realizovat samoodečty.

Návrh DMS – doplní seznamy OM, které jsou spravovány. K těmto OM doloží první a 
poslední stranu mandátní smlouvy (smlouva o správě) či plné moci k jednání pro jednotlivá 
SVJ či BD. PVK vyškrtá OM, kde se fakturuje (odečítá) v měsíci listopad, prosinec, leden. 
Zbylá odběrná místa DMS osloví a nabídnou svým klientům samoodečty přes web PVK.
DMS musí poskytnout kontaktní údaje a společně s klienty zajistit přístup k vodoměru. V tuto 
chvíli PVK nemůže slíbit, že odečty proběhnou – zkušenost PVK je, že odečty neproběhnou.
Do měsíce dostane PVK seznam OM, kde o samoodečty nebudou mít klienti ani BD zájem. 
Do seznamu bude třeba doplnit kontaktní osobu, tel. kontakt, e-mail, odečtové období, 
samoodečty ano x ne; umístění vodoměru (kolektor), šachty v parkovacích zónách apod.
PVK bude s kolektory jednat.
Zde ing. Cihelníková sdělila, že termín jednoho měsíce není možné ze strany DMS splnit. 

Pokud bytová družstva dodají seznamy cca do 10. 6. 2014, následně PVK provede 
analýzu OM a poté provede PVK novou logistiku odečtů pro DMS.  PVK a.s. se bude 
snažit odečíst OM v listopadu, prosinci, leden, popř. v měsíci únoru.
Podmínkou tohoto odečtu je aktivní spolupráce kontaktních osob jednotlivých OM. 
V případě potřeby PVK potřebuje mít možnost konzultovat s jednotlivým BD 
geografické rozložení OM s návazností na schopnost co nejefektivnějšího odečtu.
Možný návrh schůzky září 2014. 



Případné samoodečty bude zadávat DMS či sám klient. Bude vygenerováno pro každého 
správce jedno přístupové heslo na všechna OM.
Zadání samoodečtu s následným vyfakturováním je podmíněno uzavřením nové 
smlouvy. 

Zálohování – bylo dohodnuto, že na všech OM se změní zálohování zpět z měsíčního na 
čtvrtletí. Zbytek - pololetní či roční zálohy se ponechají.

Dálkové odečty – je nutné řešit vždy šetřením na místě – na základě tohoto bude vytvořena 
cenová nabídka

Platba za srážkové vody – dle MZ se mají srážkové vody hradit za nebytové prostory 
v bytových domech, Tato problematika byla předána právníkům PVK. Vyjádření právního 
oddělení bude následně předáno na DMS.
Právní oddělení souhlasí s výkladem Ministerstva zemědělství – přikládáme v příloze e-
mailu.

Zašleme nové tabulky s doplněnými sloupci (kontaktní osoba, telefon, e-mail, umístění 
vodoměru). 
PVK zatím nedokáže dát definitivní řešení.




