
Společenství vlastníků jednotek Jeseniova 2852 

Zpráva kontrolní komise za rok 2014 

Kontrolní komise 

Kontrolní komise byla ustanovena na základě usnesení shromáždění SVJ ze dne 14. 5. 2013 a má tři 

členy, kterými jsou: Vít Šlechta, Regina Filipová Fuchsová, Zuzana Vostalová (předseda). 

Členové společenství mohou Kontrolní komisi kontaktovat prostřednictvím webových stránek 

sdružení. 

Komise provádí kontrolní činnost podle stanov společenství, v mezidobí průběžně sledovala činnost 

výboru SVJ, pro svou práci využívá osobní setkání nejméně jednou ročně a elektronickou komunikaci 

podle potřeby. 

Zpráva o činnosti Výboru 

Ke dni jednání Kontrolní komise 25. 5. 2015 nebyla Zpráva o činnosti Výboru předložena ani 

zveřejněna na webových stránkách Společenství. Kontrolní komise kontaktovala předsedu Výboru 

s žádostí o nápravu. 

Z příležitostné komunikace Výboru s vlastníky prostřednictvím emailu vyplývá, že Výbor plní své 

povinnosti a řeší aktuální problémy a zvláště Kontrolní komise oceňuje práci na přípravě nových 

Stanov. 

Dokumenty týkající se hospodaření 

Kontrolní komise zkontrolovala předložené účetní a jiné doklady a konstatovala, že neshledává žádné 

závažné nedostatky. Nicméně ke dni jednání Kontrolní komise nebyla část faktur na webových 

stránkách sdružení k dispozici, předseda Výboru byl požádán o nápravu. Doporučujeme návrat 

k velmi přehledné formě vykazování seznamu účetních dokladů z předchozího roku. 

Vyjádření Kontrolní komise k navrhované změně stanov 

Změny stanov uveřejněných na stránkách Společenství ke dni 25. 5. 2015 podle bodů prezentovaných 

Výborem v emailové komunikaci za dne 14. 4. 2015 a další připomínky: 

1.  IV.1.(21, 22) V případě, že se na schůzi vlastníků nesejde dostatečný počet podílů (50%), 
možnost náhradní schůze vlastníků jednotek s dostatečným podílem vlastníků pro 
rozhodování ve výši 25% podílů. 

Kontrolní komise souhlasí. 

2. VII (1)(2) Se upravují pravidla pro výběr záloh na provoz domu 

Kontrolní komise souhlasí s principem, ale navrhuje uvést do souladu články VII (2) a V.2 (3). 

Větu navrhujeme přeformulovat např.: „Vyúčtování se považuje za doručené při splnění podmínek 
obsažených v bodě V.2 (3).“ 

3. IV.1 (18, 19, 20) Hlasování písemnou formou 



Kontrolní komise souhlasí. 

4. V.2.(3) Vzhledem k tomu, že prostory garáží jsou majetkem celého SVJ a výhradní používání 
konkrétního parkovacího místa je upraveno pouze v kupní smlouvě k jednotlivým jednotkám, 
je tato situace právně nedostatečná a proto se upravuje ve stanovách 

Kontrolní komise souhlasí. 

5.  IV.3.(11), V.3.(5), Vzhledem k relativně vysokým částkám, které je potřeba vydat na některé 
opravy, mění se výše výdajů, které může výbor rozhodnout bez nutnosti svolávat 
shromáždění SVJ. 

Kontrolní komise souhlasí s navýšením limitu, navrhuje ovšem doplnit, že se jedná o limit 
v jednotlivém případě. 

6. Aby roční vyúčtování nákladů na provoz domu bylo přístupné kdekoliv, navrhujeme namísto 
papírového vyúčtování elektronické vyúčtování pro každou jednotku umístit na web SVJ. 

V návrhu stanov se jedná o bod V.2 (3). Kontrolní komise souhlasí s elektronickým doručováním 
ročního vyúčtování. 

7. Dále výbor SVJ dává k uvážení změnit stanovy tak (IV. (1), IV.4) že naše SVJ nebude mít 
kontrolní komisi. Zákon tuto možnost dovoluje. Navíc zákon nyní požaduje, aby i členové 
kontrolní komise byli zapsáni v obchodním rejstříku. 

V návrhu stanov pro jednání shromáždění v bodu IV (1) je kontrolní komise Společenství uvedena 

jako jeden z volených orgánů Společenství, což kontrolní komise považuje za rozumné z hlediska 

stability Společenství do budoucna. 

8. Výbor požaduje hlasování o změně správce s údajem o tom, že toto je ze zákona výhradní 

právo shromáždění. „Další důležitý bod výroční schůze vlastníků jednotek bude hlasování o 

změně správce. Firma AUSTIS dlouhodobě nesplňuje naše představy o kvalitní správě našeho 

domu a mnohé činnosti správce musí suplovat výbor SVJ. Vzhledem k tomu, že změna správce 

je nejen stanovami, ale přímo zákonem výhradní právo shromáždění vlastníků jednotek, je 

potřeba o tomto hlasovat na shromáždění.“  

Tato informace není v souladu s bodem IV. 3 (11) Stanov, který uvádí, že výběr správce Společenství 

provádí Výbor. Kontrolní komise v zásadě souhlasí s rozšířením pravomoci Výboru na výběr správce, 

nicméně je třeba prověřit, zda je to v souladu s NOZ. 

9. Návrh stanov užívá termín Společenství vlastníků jednotek, zatímco NOZ Společenství 

vlastníků. 

10. Bod V.3 (8) návrhu stanov obsahuje nefunkční odkaz. 

11. V bodu V.2 (4) zvážit, zda je možné rozšířit odpovědnost za škodu člena společenství a osoby, 

které s ním Jednotku užívají na osoby, kterým přístup do své Jednotky nebo Domu umožní. 

12. V bodu IV.4 (4) a (5) jsou některé pravomoci kontrolní komise uvedeny duplicitně. 

13. V bodu V.1 (3) doplnit do seznamu členů Společenství vedle doručovací adresy i emailovou 

adresu, která se bude mj. využívat k doručování vyúčtování podle bodu V.2 (3).  



Další připomínky a návrhy Komise: 

1. Komise opětovně žádá o zveřejnění jednotlivých smluv na servis a správu domu. Komise dále 

doporučuje Výboru požádat Austis a jednu až dvě další společnosti zabývající se správou 

nemovitostí o předložení nabídek na správu domu.  

2. Webové stránky Společenství www.jeseniova2852.cz jsou využívány v mnohem menší míře 

než v minulosti k informování vlastníků, některé sekce nejsou více než rok aktualizovány.  

3. Komise doporučuje realizovat opatření, o které požádalo Shromáždění 2014 Výbor:  

a. implementace automatického rozesílání novinek z webu Společenství 

b. rozšíření seznamu vlastníků o údaje o počtu nájemců 

4. Kontrolní komise doporučuje shromáždění stanovit odměnu výboru za činnost v roce 2014 ve 

výši 60 000 Kč.  

Kontrolní komise konstatovala spokojenost s celkovým dosavadním fungováním výboru SVJ. 

 

V Praze dne 25. 5. 2015 

http://www.jeseniova2852.cz/

