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Pozvánka na schůzi společenství 

 
Společenství pro dům Dvorského 6, Brno 

Dvorského 28/6 

639 00  Brno 

IČO: 292 84 856 

 

 

Datum konání: 18. Července 2013 / čtvrtek /  18:00 hod 

 

 

Místo konání:   

 

chodba a meziposchodí ve 2. nadzemním podlaží schodište 

domu Dvorského 6, Brno 
 

 

Body k projednání: 

 

- Návrh na odsouhlasení, aby výbor SVJ mohl uzavírat smlouvy do max výše 

20.000,-Kč  /dvacettisíc korun/ na zabezpečující údržby a správy domu bez nutnosti 

svolávat schůzi SVJ, která je oprávněna o tomto rozhodovat. Na každé schůzi SVJ 

budou všichni informováni jaké smlouvy byly uzavřeny, nebo prodlouženy a v jaké 

výši. 
 

-Návrh na provedení odvodňovače u výtahu v každém původním nadzemním poschodí, 

celkem 4 ks, firmou FINO Trade s.r.o, v ceně náklady na dodávku a montáž za jeden 

kus 2.453,-Kč,        celkem: 9.812,- Kč  

 

-Návrh na doplnění chybějící krycí lišty elektrického kabelu nad vchodem uvnitř, 

cena za koupi a osazení      celkem: 350,- Kč 

 

- Návrh na opravu 2 dešťových svodů /zadní a prostřední/ , firmou FINO Trade s.r.o, 

v ceně náklady na ruční výkop, dodávka a montáž (bez zasypání pokračovat ve 

výkopech?) cena včetně zasypání 8.250,-Kč zadní, 6.250,-Kč prostřední,  

celkem: 14.500,- Kč  

 

- Návrh na opravu odkopání a izolace/podřezání zadní části domu a části u vchodu 

/mokré schodiště/ nacenění není 

 

-Navýšení platby za úklid z důvodu přístavby nového poschodí původní platba měsíčně 

je 1.300,-Kč      nová platba bude 1.500,- Kč měsíčně 

 

-Vyúčtování přeplatků a nedoplatků za rok 2012 

 

-Zpráva kontrolní komise 

 

 

 

 

S
polečenství pro d

ů
m

 D
vorského 6, B

rno, D
vorského 28/6, 639 00  B

rno 

IČ
O

: 292 84 856
  



 13. 7. 2013 

Stránka 2 z 7 

  

 

 

 

Doplňující informace k předešlým dotazům shromáždění: 

 

Informace k dotazu:  p Zemana – náklady na provoz výtahu: 

 

Na základě dokumentu „Změna prohlášení vlastníka budovy, kupní smlouva, smlouva o výstavbě“ ze 

dne 2. Prosince 2012, je výtah společnou částí domu ve vlastnictví všech spoluvlastníků. 

 

Článek č. 7  Určení společných částí domu 

Po vzniku nových bytových jednotek společnými částmi budovy budou: 

 položka 16)  výtah. 

 

„Všechny tyto společné části budovy mají právo užívat a povinnost podílet se podle výše svého 

spoluvlastnického podílu na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického 

práva.“ 

 

 

 

Informace k dotazu:    reklamace oken a vstupních dveří do bytů na pavlačích 1-4 np:   

 
Reklamace byla vypracována p Nemcem  na základě těchto poskytnutých podkladů:  

1 / Stavebního deníku firmy FINO s.r.o , 

2/ Montážní deník T&J Systems  

3/ Termovizní měření tepelně izolačních vlastností otvorových výplní vypracovaném doc. Ing. Milošem    

Kalouskem, Ph.D. soudního znalce ve stavebnictví, ze dne 03 dubna 2013 

4/ Projektová dokumentace / neúplná / poskytnuta p Koštálem, byt v nádstavbě 

žádné jiné podklady a dokumenty ani ústní vyjádření bývalého představenstva  mi nebyli doručeny. 

 

Nutné vyjádření dřívějších členů společenství k těmto okolnostem, nebo písemné stanoviska pokud existují a 

byly předány zhotoviteli stavby. 

V zápisu stavebního deníku na listu 263817, ze dne 16/5/2012 je zajímavý zápis: 

- Investor požaduje dále provést tyto práce: 

Po kolaudaci bude individuálně řešena možnost očalounění dveří do bytů kvůli jejich zateplení ( cena a 

vzhled bude řešen jednotně s majiteli bytů). 

 

Jinak 10/11/2011   list 263803 

Okno bude osazeno do stávajícího otvoru – tzn. stejná šíře ostění. Zde bude problém s tloušťkou zateplení, 

aby bylo dodrženo původní ostění. Investor do 3/2012 určí, jak budeme zateplovat.  

Na středu 16/11/11 bude připraveno vzorové okno pro kontrolu památkářů. 
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Nutné je získat  vyjádření dřívějších členů společenství k těmto okolnostem, nebo písemné stanoviska pokud 

existují a byly předány zhotoviteli stavby.   / Žádný dokument nenalezen/ 

Znění dopisu reklamace adresován firmě Fino Trade s.r.o  /nutno projednat: Požadujeme předložení 

termovizního měření pro jednotlivé byty, na základě kterého bude bezplatně provedena oprava jednotlivých 

nekvalitně provedených stavebních prací, dále požadujeme bezplatnou výměnu protipožárních výplní, 

neodpovídajících tepelně izolačních vlastností, venkovních vstupních dveří do jednotlivých bytů na pavlačích 

(28ks), za výplně protipožární a odpovídající předepsaným tepelně izolačním vlastnostem, a vydání 

energetického štítku obálky budovy./  Pokud projekt vykazuje vady, máte samozřejmě možnost jej reklamovat. Jedná-li se o 

vadu odstranitelnou, máte podle § 648 odst. 1 obč. zák. právo na bezplatné odstranění této vady. 

Je potřebné získat písemnou odpověď na naši reklamaci.  

Z vyjádření zhotovitele dveří firmy J&T SYSTEM s.r.o, p. Tomáše Tichého vyplývá tvrzení, že kazeta dveří 

byla vyrobena dle dokumentace certifikovaných vstupních protipožárních dveří. Ovšem to neznamená, že 

byla dodržena tepelně izolační vlastnost, jak je uvedeno ve vyjádření doc. Ing. Miloše Kalouska, 

Ph.D, soudního znalce ve stavebnictví, ve znaleckém posudku vypracovaném pro Společenství pro dům 

Dvorského 6, na základě měření, které proběhlo dne 11 února 2013. Posudek „ Termovizní měření 

tepelně izolačních vlastností otvorových výplní“ ze dne 3 dubna 2013 /u samosprávy/. 

Další možností je podat reklamaci na projekt. 

Dle informací z internetu:  

je v našem případě je třeba projekt považovat za věc zhotovenou na 
objednávku. Délka záruční doby pro na zakázku zhotovené věci je stanovena 
v § 646 občanského zákoníku. Základní záruční doba zůstala (narozdíl od 
prodeje zboží v obchodě) zachována v délce šesti měsíců. 

Pokud projekt vykazuje vady, máte samozřejmě možnost jej reklamovat. 

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, máte podle § 648 odst. 1 obč. zák. právo na 

bezplatné odstranění této vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, můžete od 

smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené ceny projektu. 

Vada stavby je způsobena vadným provedením některé stavební konstrukce. 
Vadné provedení může mít příčinu v pochybení projektanta stavby, 
dodavatele stavby, investora, nebo jiného účastníka výstavby. 

 VADY - Neškodné (estetické). 

Neohrožují bezpečnost ani zdraví osob, ani stabilitu stavby, ani nezpůsobují 
nefunkčnost stavby nebo její části. Ruší však konečný vzhled stavby, estetiku 

Odpovědnost za vady a poruchy stavebního díla. 

Za vady stavby je vždy odpovědný ten, kdo vadně provedl předmět díla. Za poruchy 
stavby je odpovědný ten, kdo zapříčinil vznik poruchy díla. 

Vada nebo porucha nemusí být vždy způsobena chybným plněním dodavatele 
stavby nebo dodavatele projektu. Příčina může spočívat také v chybném užívání 
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stavby (tedy na straně uživatele), nebo může být na straně investora, který např. z 
úsporných důvodů požadoval neobvyklé řešení, nebo použití jiných materiálů, než 
které byly doporučeny projektantem a dodavatelem. Příčina může být také zcela 
mimo účastníky výstavby, např. pokles hladiny spodní vody, sesuv půdy, živelná 
katastrofa, otřesy od blízké dopravy, apod. 

V praxi nelze vždy pouhým vizuálním zjištěním jednoznačně určit, zda v daném 
případě jde o vadu nebo poruchu a kdo je odpovědný za vznik tohoto nedostatku. 
Takové problémy, obzvláště v řízení před soudy, posuzuje expert specializovaný v 
příslušném oboru, soudní znalec z oboru stavebnictví. Znalec zpravidla zkoumá: 

1. zda vůbec vada nebo porucha existuje, specifikuje a rozliší nezávislé 
nedostatky 

2. pokud vada či porucha existuje tak jaká je její charakteristika a závažnost 
3. jaké jsou příčiny vzniku vady nebo poruchy 
4. kdo je odpovědný za vznik příčin a jaká je míra zavinění jednotlivých 

účastníků výstavby na vzniku vady nebo poruchy 
5. jaká škoda vadou nebo poruchou vznikla 
6. jakým způsobem má být vada nebo porucha odstraněna 
7. návrhy na opatření (např. správní) 

Znalec v této věci vyhotovuje písemný znalecký posudek, jehož součástí jsou v 
příloze doklady a dokumentace, které dokumentují stav ke dni posouzení a 
prokazují závěry, ke kterým znalec v posudku dospěl. V posudku jsou také uvedena 
doporučení znalce, zda stavbu lze v takovém stavu vůbec užívat a za jakých 
podmínek a jaké opatření by měl v této věci vydat příslušný orgán státní správy. 
Znalecký posudek je před soudem velmi významným důkazním materiálem. 

Základní ustanovení o existenci vad stanoví § 560, zákona č. 513/1991 Sb. 

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání; jestliže však 
nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující 
doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá 
zhotovitel v rozsahu této záruky. 

(3) Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po době uvedené v odstavci 2, jestliže 
byly způsobeny porušením jeho povinností. 

(4) Spočívá-li dílo ve zhotovení věci, platí obdobně ustanovení § 420 až 422 a § 
426. 

Zhotovitel odpovídá objednateli podle zákona a podle uzavřené smlouvy za tyto 
nedostatky: 
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1. Za vady zjevné, vizuálně zjistitelné, které má věc při jejím převzetí objednatelem, 
tj. při předání a převzetí stavby a na něž objednatel upozornil a reklamoval je. 

2. Za skryté vady, které se vyskytnou později, a to v záruční době, protože pří 
přejímce stavby nemohly být zjištěny. 

3. Za to, že věc (stavba) má, resp. Nemá, vlastnosti, které si objednatel ve smlouvě 
vymínil. 

4. Za vady díla, zapříčiněné nevhodnými vlastnostmi, nebo vadností materiálu 
dodaného objednatelem. 

5. Za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů objednatele, např. 
požadavkem objednatele na provádění díla nevhodným technologickým postupem. 

6. Za vady díla, které jsou způsobeny nevhodnými výchozími podmínkami před 
započetím díla (např. položení nové nášlapné vrstvy podlahy na nerovný podklad). 

V případech číslo 4, 5 a 6 je odpovědnost rovněž na straně zhotovitele. Důvodem je 
skutečnost, že dodavatel stavby je jako odborník povinen posoudit výchozí 
podmínky, navrhované postupy a doporučený materiál a vyhotovit dílo bezvadně. 
Stavební zákon ukládá (§ 47), že výrobky pro stavbu musí mít předepsanou kvalitu 
a zhotovitel nemá právo jednat v rozporu se zákonem ani v případě, když je k tomu 
nucen jinou osobou. Tím se nezříká odpovědnosti. Tato problematika je řešena v 
Občanském zákonu takto: 

§ 637, zákon číslo 40/1964 

(1) Má-li objednatelem dodaný materiál nedostatky, které brání řádnému 
vyhotovení díla, zhotovitel je povinen na to objednatele bez zbytečného 
odkladu upozornit. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, žádá-li objednatel, 
aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné. 

 

Výjimkou je situace, kdy zhotovitel objednatele na vadnost materiálu či 
nevhodnost pokynů nebo nedostatky výchozích podmínek a z toho 
plynoucích rizik předem upozornil a objednatel i přesto výslovně trvá na tom, 
aby zhotovitel dále pokračoval v díle, a to i za cenu těchto rizik. Potom má 
zhotovitel dvě možnosti, a to buď odstoupit od smlouvy podle ustanovení ost. 
2, § 637, zák. č. 40/1964, nebo vytvořit písemný dokad (dohodu), 
podepsaný všemi zúčastněnými stranami, o tom jaká vznikla situace, a 
že objednatel přebírá veškerá rizika z toho plynoucí na svojí 
odpovědnost. Taková dohoda je však možná pouze v takovém případě, 
když předpokládané vady a poruchy díla, vzniklé tímto nevhodným postupem 
nebo materiálem, budou pouze neškodného (estetického) charakteru. V 
případě, že by vlivem nesprávného postupu hrozila vada nebo porucha 
nebezpečná, nesmí zhotovitel na takový postup přistoupit, nebo je za něj plně 
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odpovědný a této odpovědnosti se nemůže zříci. I v případě dohody však 
musí zhotovitel u případného soudního sporu prokázat, že objednatele na 
případné problémy upozornil a že si objednatel i přesto přál, aby se 
pokračovalo v realizaci díla tímto nevhodným způsobem. 

 

V žádném případě se však zhotovitel nemůže zbavit odpovědnosti poukazem 
na to, že vadnost byla způsobena vadou materiálu či výrobku, který byl 
zhotoviteli ke zhotovení díla dodán jako vadný jiným subjektem, tedy v 
subdodávce, protože konečný dodavatel díla odpovídá za všechny své 
subdodavatele. 

Převzetí stavebního díla. 

Převzetí stavebního díla má z hlediska vad a poruch stavby a uplatnění nároků na 
jejich odstranění a záruky za dodané dílo, mimořádný význam. Záruční doba totiž 
může začít běžet až dnem převzetí díla a pro uplatnění odpovědnosti musí být 
navíc při převzetí splněny konkrétní podmínky. Podle zákona číslo 40/1964 Sb., § 
650 platí: 

(1) Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí 
doby, kdy věc měla být zhotovena, a byla-li věc zhotovena později, do jednoho 
měsíce od jejího zhotovení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit dohodnutý poplatek za 
uskladnění. 

Záruční podmínky u staveb. 

  

Záruční podmínky týkající se nároku objednatele na bezplatné odstranění vad a 
poruch stavebního díla se vztahuje na skryté vady. Vady zjevné měl totiž objednatel 
zjistit již při převzetí díla a neprodleně je měl reklamovat, jinak nemá u nich nárok 
na pozdější reklamace. Pokud ovšem neprokáže, že zhotovitel o takových vadách 
věděl. 

  

Velmi důležité je ustanovení § 563, zákona 513/1991 Sb., které říká: 

(1) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. 

Záruční doba u staveb. 

Záruční podmínky upravuje Občanský zákon následovně: 

§ 646, zák.č. 40/1964 Sb. 
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(3) U zhotovení stavby je záruční doba tři roky. Prováděcí předpis může stanovit, že 
u některých částí staveb může být záruční doba kratší, nejméně však osmnáct 
měsíců. 

  

Důležité je také uvědomit si možnost součinnosti § 562/3 a § 428/3. 

Podle § 562/3 ve spojení s § 428/3, se nemůže zhotovitel vymlouvat na to, že 
odběratel vady včas nereklamoval v případě vad existujících v době předání díla, 
které vznikly v důsledku skutečností, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět. To 
znamená, že pokud se odběrateli díla podaří prokázat, že zhotovitel provedl vadu 
vědomně, stačí prokázat, že o vadném provedení zhotovitel měl a tedy i musel 
vědět, a v takovém případě jsou nároky odběratele na odstranění vad v záruční 
době 5 roků vymahatelné i když je včasně nereklamoval. 

§ 428, zák.č. 513/1991 Sb. říká: 

(1) Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže 
kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu 
poté, kdy 

a) kupující vady zjistil, 

b) kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při prohlídce, kterou je 
povinen uskutečnit podle § 427 odst. 1 a 2, nebo 

c) vady mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději 
však do dvou let od doby dodání zboží, popřípadě od dojití zboží do místa určení 
stanoveného ve smlouvě. U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo 
této lhůty záruční doba. 

(2) K účinkům stanoveným v odstavci 1 se přihlédne, jen jestliže prodávající 
namítne v soudním řízení, že kupující nesplnil včas svou povinnost oznámit vady 
zboží. 

(3) Účinky odstavců 1 a 2 nenastávají, jestliže vady zboží jsou důsledkem 
skutečností, o kterých prodávající věděl nebo musel vědět v době dodání zboží. 

 

 

 


