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Vážené delegátky, vážení delegáti.
Vzhledem k epidemii COVID-19 je shromážd ní delegát v roce 2021 organizováno per
rollam, tj. v písemné form nebo s využitím technických prost edk . Tuto možnost p ipustila nová
legislativa i v p ípad , kdy to jinak zákon výslovn zakazuje, tedy práv hlasování shromážd ní
delegát v BD) – viz §19 Lex Covid (zákon . 191/2020 Sb). Ohledn možnosti hlasování per rollam
došlo s ú inností od 31. 12. 2020 k ur itému zjednodušení, nebo v § 18 odst. 2 Lex Covid se
stanoví, že výše uvedené zp soby rozhodování (per rollam) lze využít až do 30. 6. 2021, i kdyby
mimo ádná opat ení umož ovala v té dob hlasovat prezen . P edstavenstvo na svém jednání
dne 1.2.2021 zvážilo možnosti a rizika, která se svoláním shromážd ní delegát souvisí a
usnesením . 9/2021 rozhodlo, že se SD 2021 bude konat formou per rollam.
Je nám vše jasné, že k takové situaci dochází poprvé za více než šedesát let existence
družstva a dále, že provedení SD touto formou je komplikované. Vše se ješt více komplikuje tím,
že musí být do konce roku 2021, tedy na tomto SD, schválena zm na stanov družstva, kdy tato
zm na je provád na formou ve ejné listiny s notá ským zápisem. To je kombinace velmi drahá a
nesnadná, ale za daných okolností jedin možná. Od 1.1.2021 se alespo zjednodušila forma
notá ského zápisu. Nov již není povinností, že i vyjád ení delegáta musí mít formu ve ejné
listiny. Z stává sice zachována povinnost vyhotovit návrh rozhodnutí ve form ve ejné listiny, ale
delegát m bude zasílána pouze kopie návrhu a delegát se vyjád í ú edn ov eným podpisem.
Náklady na hlasování se tak sníží výrazným zp sobem, a to na 30–70 K na delegáta.
Prvním krokem pro hlasování per rollam bylo rozeslání návrhu rozhodnutí všem
delegát m (na adresu dle seznamu delegát ), a to p edstavenstvem. Návrh musel obsahovat text
rozhodnutí a jeho od vodn ní, lh tu pro doru ení vyjád ení lena družstva, (15 dn dle zákona),
která zapo ne b žet doru ením lenu družstva. Dále musela obsahovat i podklady pot ebné pro
ijetí rozhodnutí. Pokud len družstva vyjád ení družstvu nedoru í, platí, že s návrhem
nesouhlasí. Zákon nov rovn ž stanovil na jisto datum p ijetí rozhodnutí, kterým je doru ení
vyjád ení posledního lena družstva, pop . uplynutí 15denní lh ty pro vyjád ení poslednímu
z len ; samoz ejm za p edpokladu, že bylo dosaženo pot ebné v tšiny.
Po navrácení, (uplynutí termínu) budou výsledky hlasování se teny a notá ským zápisem
bude osv eno rozhodnutí shromážd ní delegát per rollam. Celkové rozhodnutí shromážd ní
delegát družstvo rozešle v kopii všem len m družstva zp sobem, který je stanoven pro svolání
lenské sch ze.
Zpráva p edstavenstva je zpracována jako p ehled o innosti družstva a p edstavenstva za
období roku 2020.

Informace o rozsahu správy
K 31. 12. 2020 bylo ve správ družstva 1614 (1592)1 jednotek, o 22 více než v roce 2019.
Jedná se o 1439 byt , 174 garáží a 1 nebytový prostor. Z uvedeného po tu má družstvo ve správ
146 (158) družstevních byt , 541 (536) družstevních byt p evedených do vlastnictví p i
ponechání majetkové ú asti, tj. složením Z V ve výši 1000 K , 526 (519) byt družstevních
evedených do vlastnictví bez majetkové ú asti jen ve správ , 12 družstevních byt p evedeno
do vlastnictví s lenstvím z titulu ješt dalšího nep evedeného bytu, 214 (192) byt ve vlastnictví
fyzických osob získaných jen do správy družstva.
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Z po tu 174 (169) garáží je 16 (18) garáží družstevních, 131 (129) družstevních garáží
evedených do vlastnictví a ponecháno ve správ , 27 (27) garáží ve vlastnictví fyzických osob
získáno jen do správy.
Ve vazb na lenství má SBD Sušice 7 (7) nebydlících len , tedy meziro
nedošlo ke
zm
Do vlastnictví bylo již p evedeno celkem 1079 (1067) byt a 211 (209) garáží z toho
1031(1019) byt ve správ družstva
48 byt ve správ již není, což p edstavují p evedené adové domy do vlastnictví
124 garáží ve správ družstva
87 garáží ze správy ubylo jedná se p edevším o adové garáže a garáže u adových domk
Z výše uvedeného po tu bylo v roce 2019 p evedeno
12 (16) byt do vlastnictví z toho
12 (16) byt z stalo ve správ
2 garáže do vlastnictví z toho
2 garáže z staly ve správ
V pr
hu roku 2020 vznikla dv nová spole enství vlastník v domech v p vodním
vlastnictví družstva. Do správy byla p ijata t i nová spole enství vlastník , v Sušici se ty mi byty,
v Mlázovech se šesti byty a v Chanovicích s dvanácti byty. SBD Sušice k 31.12.2020 m lo ve
správ 62 (57) spole enství vlastník – 42 vzniklých v družstevních domech, 20 p ijatých do
správy. SBD Sušice vykonává správu také pro jedno další bytové družstvo, které bylo založené pro
jeden bytový d m.

Hospoda ení družstva
Stavební bytové družstvo Sušice v roce 2020 hospoda ilo se ziskem. Zisku se poda ilo
dosáhnout i p es to, že pro rok 2020 byla plánována (p edpokládána) ztráta. Zajišt ní provozu
správy družstva se odvíjelo zejména od hlavních p íjmových položek, kterými jsou poplatky na
správu, správní poplatky a výnosy z finan ních úložek. V roce 2018 se poprvé od roku 2009 mírn
zlepšila situace v možnostech zhodnocování finan ních úložek, v roce 2019 se mírné zlepšení
udrželo, v roce 2020 došlo op t k mírnému poklesu na úrove roku 2018. Vzhledem ke
koronavirové krizi se v roce 2020 snížily i sazby úv , nedalo se o ekávat n jaké navýšení úrok
z bankovních úložek. V sou asné dob jsou finan ní prost edky pouze u dvou bank – J&T bance a
SOB. Dlouhodob se však neda í udržet nominální hodnotu úložek.
Kontinuální vývoj družstva po mnoho posledních let vykazoval podobné hospoda ení
v nákladových položkách, kdy bylo již n kolik let snahou držet nákladové položky na minimální
úrovni se stejným po tem zam stnanc , s opatrným p ístupem k jakýmkoliv rizikovým aktivitám.
V roce 2018 p edstavenstvo vyslyšelo „volání“ po možnosti dálkového p ístupu k n kterým
dat m souvisejícím s užíváním byt a jejich vyú tování a družstvo nyní postupn p echází na nový
software. Implementace probíhala pr
žn v roce 2019, v letošním roce bude provedeno
poprvé vyú tování za pomoci nového software. V n kolika domech již byly provedeny
elektronické ode ty spot eby tepla. Postupn , vzhledem k p ipravované zm
legislativy, je
pot eba na elektronické indikátory s dálkovým ode tem p ejít ve všech domech, dokonce bude
pot eba takto ode ítat i spot ebu vody.

Výsledek hospoda ení v íslech.
Výsledek hospoda ení družstva po odpo tu dan se jedná o zisk 240 410,78 K .
V p edchozím roce 187 738,23 K , v roce 2018 4 428,69 K , v roce 2017 145 086,73 K , v roce

Strana 2 z celkového po tu 4 stran

íloha . 1
Zpráva p edstavenstva SBD Sušice pro shromážd ní delegát 28. 6. 2020

3
2016 62 045,08 K , v roce 2015 346 619,11 K . P edstavenstvem, není navržena žádná ástka
k rozd lení pro bytového hospodá ství na snížení ekonomicky oprávn ných náklad . Je navrženo
celou ástku p id lit do fondu ze zisku, jmenovit do sociálního fondu.
Je pot eba ješt zmínit pohledávky za neplati i. Celková výše pohledávek za užívání bytu
k 31. 12. 2020 byla ve výši 54 275,83 K , (77 164,31 K ) (64 382,31 K ), (141 400 K ), (153 071,00
) (302 729,11 K ). Pohledávky SBD Sušice inily 10 223 K .

Dopl ující informace o p edstavenstva a innosti družstva
innost družstva je již mnoho let zam ena na správu a údržbu vlastního i cizího bytového
a nebytového fondu a také zajiš ování p evod byt do vlastnictví operativn v souladu s
uzav enými dohodami o pozd jším p evodu byt do vlastnictví. Poslední dobou se velmi
komplikuje správa a bezpe né zhodnocování sv ených finan ních prost edk , kdy neustále
dochází se snižování výnos . Nyní je tém nemožné najít bezpe nou formu, která by na stran
jedné finance zhodnotila, na stran druhé neobsahovala riziko o finan ní prost edky p ijít.
Družstvo vykonává soub žn s výkonem správy funkci p edsedy spole enství vlastník
v jedenácti spole enství. Tato varianta není ideální, ale de iure je povinnost spln na. Výkon této
innosti je za úplatu a podmínkou je, aby p es veškerý nezájem byl v dom n který z bydlících
ochoten nápomoci. Situace v jednotlivých domech nasv uje, že výkon funkce p edsedy
spole enství družstvem m že nadále p ibývat a družstvo bude nuceno problematiku ešit i
personáln .
V n kterých p ípadech jsou sice stále voleni vlastníci n kterého z byt v budov . Stále
ast ji však dochází k obm
p vodních len za nové nezkušené, kdy poté je od družstva
požadována nápomoc prakticky se vším, od zápisu zm n v rejst íku nebo i prakticky vyškolení
nového výboru. Zde bude nutné zvážit zpoplatn ní takové innosti, která je nad rámec b žné
správy dom nebo nad rámec vedení ú etnictví spole enství.
edstavenstvo je dále povinno informovat shromážd ní delegát o spln ní nebo pln ní
jednotlivých usnesení p edchozího shromážd ní delegát . Na lo ském SD bylo uloženo:
a) Úkoly a doporu ení kontrolní komise projednat na sch zi p edstavenstva a ve své innosti
tyto pr
žn zajiš ovat.
Byly projednány na nejbližším ádném jednání p edstavenstva, tato doporu ení jsou nadále
zajiš ována.
Bod 1/ v dalším období sledovat technický stav dom , dle pot eby navrhovat údržbu a opravy
pro jednotlivé domy a v roce 2020 dále vytvá et pot ebné finan ní prost edky pro
modernizace, opravy a údržbu na základ p ijatých zásad pro jejich tvorbu uvedených ve
Sm rnici . 41/2013 schválené shromážd ním delegát .
Bod 2/ kontrolní komise doporu uje v p ípadech, kdy nevznikl ve Spole enství vlastník
jednotek výbor SVJ, aby funkci voleného orgánu na žádost SVJ vykonávalo SBD formou
edsedy spole enství SVJ. S ohledem na zvyšující se nezájem vlastník byt o práci ve
výboru SVJ, bude z ejm nutno provést v budoucnu posílení organiza ní struktury družstva
etn revize poplatku za tuto innost.
b) Projednat na sch zi p edstavenstva p ipomínky z diskuse
c) Jednotlivým samosprávám p i volb delegáta ádn zjistit, že navrhovaný delegát je lenem
družstva.
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Tato problematika je stále složit jší. Bydlící v domech d íve 100% družstevních si asto ani
neuv domují jakékoliv zm ny, tedy ani to, že mnozí již lenství v družstvu s p evodem bytu do
vlastnictví ukon ili, nebo že po p evodu je lenem pouze jeden z manžel .

d) Shromážd ní delegát pov uje p edstavenstvo dokon ením nezbytných krok k zavedení
plného využívání nového systémového software pro správu byt , evidenci, implementací dat
z nahrazovaného software. Postupn se dále zabývat možnostmi dálkového p ístupu, ode ty
spot eba atd.
pr
žn probíhá. Implementace dat byla dokon ena, bylo provedeno vyú tování novým
software.
e) V p ípad , kdy ve spole enství vlastník spravovaném družstvem nastane situace kdy není
schopno zvolit výbor nebo p edsedu spole enství, navrhnout výkon funkce p edsedy
spole enství Stavebním bytovým družstvem Sušice za jednotný m sí ní poplatek 100 K
z bytové jednotky.
f) Je nabízeno. K dnešnímu dni se jedná o 11 spole enství.
edstavenstvu hledat a zvažovat investi ní strategie pro zhodnocování finan ních prost edk .
Již d íve ve zpráv uvedeno, že se jedná o velice komplikovanou a zodpov dnou ást innosti
správce. Díky koronaviru se situace op t zhoršila, snížily se úroky z úv
a tím i úroky z úložek.
g) ipravit se postupn na volby do p edstavenstva a KK v roce 2022, v etn voleb delegát a
vytipování vhodného kandidáta na p edsedu p edstavenstva.
Zatím není, jedná se o náš spole ný úkol.

Výhled
edstavenstvo rozhodlo, že je nezbytné reagovat na inflaci roku 2020 ve výši 3,2 % a
bude využita infla ní doložka. Poplatek na správu bude od 1.7.2020 zvýšen na 137 K plus DPH,
pokud není osvobozeno. U vedení ú etnictví pro SVJ je z stává výše 15 K plus DPH na bytovou
jednotku. U garáže 8 K plus DPH, pokud není osvobozeno.
Kvalita správy družstvem se zvyšuje také nabídkou výhodného pojišt ní pro všechny domy
ve správ . Rámcové pojistné smlouvy . 7720613510 na pojišt ní majetku a odpov dnosti za
újmu (dále jen RPS). RPS má mimo ádn výhodné podmínky které p edstavují nejlepší a
nejkomplexn jší ucelenou nabídku pojišt ní bytového fondu na trhu. RPS S MBD je tak i nadále
z hlediska kvality, rozsahu i ceny pojišt ní unikátní ešení, které nemá na pojiš ovacím trhu
konkurenci.
Do výhledu již také pat í konec volebního období v roce 2022. V kový pr
r len obou
volených orgán se zvyšuje, v le pracovat ve volené funkci i po další období se snižuje. Stejn tak
ješt není dokon ena obm na pracovník družstva, kdy technik dosáhne d chodového v ku
v únoru 2022, p edseda p edstavenstva uvoln ný pro výkon funkce d chodového v ku již dosáhl
v prosince 2019. Obm na, která je pro další fungování družstva nezbytná, bude personáln ,
organiza
i finan
náro ná. Ekonomické stránce problematiky není naklon na ani velmi nízká
výnosnost úložek finan ních prost edk .
Záv rem bych rád, a v ím že i Vaším jménem, pod koval len m p edstavenstva, len m
kontrolní komise a v neposlední ad pracovník m družstva za jejich práci pro nás pro všechny a
všem za zvládnutí protikoronavirových opat ení.
V Sušici 28. 6. 2020

Ing. Ji í Petrák p edseda p edstavenstva
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