
Zápis ze sch ůze výboru 
Spole čenství vlastník ů jednotek „NOVÁ HARFA I“ Podková řská č.p. 933 

 
č. 8/2010 

 
Datum schůze: 4.10.2010 
Místo jednání:  Praha 
Přítomni: H. Kollmanová, R. Netopilová, M. Glogar, B. Zemanov á , 

L. Hončlová, J. Ou ředník, P. Pont 
Omluveni:  P. Samohejl  
Nepřítomni:  0 
Schůzi řídil:   H. Kollmanová 
 

1. Administrativní záležitosti 
• Termín další schůze – 11.10.2010 v 18:00, kancelář správce, etapa 3., nebytový 

prostor 6. 
 

2. Důležitá sd ělení 
 

Shromážd ění vlastník ů 
Termín: st ředa 3.11.2010 18:00 (registrace od 17:00)  

Místo: prostory hotelu Step 
Adresa: Malletova 1141/4, 190 00 Praha 9 – Libe ň 

WWW: http://www.hotelstep.cz/  
Žádáme vlastníky o ú čast na sch ůzi.  

 
3. Kontrola stavu řešení otev řených bod ů dle p ředchozích zápis ů schůze výboru 

 
• 04/10/09 Tlačítka osvětlení 

Zpráva o odstranění závad zatím není k dispozici – stav trvá. 
 

• 01/05/10 Povolení k výstavbě ohrádky 
Na úkolu se pracuje. Výbor podá žádost o umístění standardního vybavení Prahy 
9 na odbor Životního prostředí a dopravy Prahy 9. 
 

• 01/07/10 Právní úkony ke zvolení místopředsedy výboru 
Probíhá zápis do rejstříku, průběh kontroluje R. Netopilová. 
 

• 02/07/10 Zajištění soudního vymáhání 
R. Netopilová zajistila podání žalob přes právní kancelář PKK. Zároveň se 
průběžně schází zástupce výboru s dlužníky a řeší se jejich závazky a způsob 
uhrazení dlužných částek. Současně byl u 1 případu podán návrh na nařízení 
exekuce. 
 

• 03/07/10 Příprava podkladů pro schůzi vlastníků 
Jednání bylo věnováno hlavně této problematice a přípravou podkladů pro schůzi. 
PPM předložilo návrhy kalkulace k posouzení a pracovalo se s texty pro vlastníky. 
Za týden 11.10.2010 se výbor znovu sejde, aby schválil finální znění podkladů, 
které budou následně rozeslány všem vlastníkům. Podněty, které jsme obdrželi 
od vlastníků, byly zařazeny do programu schůze společenství. 
 



4. Projednání řešení aktuálních problém ů SVJ 
 

• Výše dlužných částek 
Aktuálně jsou dlužné částky následující: 
 

Rok Částka  Rozdíl 1 
2007 2 114,19 Kč 0 Kč 
2008 292 280,19 Kč -13 093,45 Kč 
2009 825 036,68 Kč -65 617,55 Kč 

 
Celková výše nedoplatků na zálohách za rok 2010 činí: 
 

Rok  Částka  Rozdíl  
2010 1 083 018,79 Kč 92 537,79 Kč 

 
Pro zvýšení efektivnosti vymáhání pohledávek za vlastníky výbor oslovil externí 
inkasní firmy s žádostí o předložení cenové nabídky služby externího mimosoudního 
vymáhání pro ČR i zahraničí. 
 
Byly osloveny 3 firmy poskytující službu mimosoudního inkasa, konkrétně: 

- Intrum Justitia, s.r.o., IČ 25083236, se sídlem Praha 9, Prosecká 851/64 
- EOS KSI Česká republika, s.r.o., IČ 25117483, se sídlem Praha 4, 

Novodvorská 994 
- Agentura Česká inkasní, s.r.o., IČ 28370210, se sídlem Praha 4, Chodovská 

3/228 (ACZI)  
 

Firmy předložily následující nabídky:

                                                 
1 Záporná hodnota indikuje snížení dlužné částky, kladná zvýšení dlužné částky vůči stavu ke dni předchozího 
zápisu z jednání. 



 
 

firma inkaso ČR inkso zahraničí 
 poplatek provize poplatek provize 

ACZI dle advokát. tarifu 10% z vymožené částky Inkaso v zahraničí nenabízí 

EOS-KSI 

není účtován provize - viz níže 

40 euro 15% z vymožené částky 

Pohledávky z předpisu měsíčních záloh do 90 dnů po splatnosti 12% 
Pohledávky z předpisu měsíčních záloh nad 91 dnů po splatnosti 14% 
Pohledávky z ročního vyúčtování do 90 dnů po splatnosti 14% 
Pohledávky z ročního vyúčtování nad 91 dnů po splatnosti 18% 

Intrum 
Justiia 5% z pohledávky, min. Kč 500,00 

8% z vymožené částky u 
pohledávek starších 180 dnů (u 
mladších 0%) 250 Kč 

do 90 dnů 12%; 90-180 dnů 
15% a nad 181 dnů 18% z 
vymožené částky 

 
Doplnění: poplatek hradí objednatel (SVJ) předem nezávisle na výsledku vymáhavého procesu; provizi platí v případě úspěšného vymožení 
dlužné částky (nebo její části).  
 
Závěr: Obecně lze konstatovat, že vymáhání pohledávek v zahraničí (= u většiny dlužníků) je finančně velmi náročné, výbor se kloní k názoru 
preference soudního vymáhání. 
 



Dále výbor navrhuje v souvislosti s opakovaným prodlením některých vlastníků 
s platbami upravit znění stanov SVJ následujícím způsobem: 
 
 - zavést sazebník s povinností úhrady nákladů spojené s vymáháním pohledávek 
za vlastníky dlužníkem  
    
1. upomínka po vyúčtování Kč 100,00  
2. upomínka po vyúčtování Kč 100,00  

Úrok z prodlení ode dne zaslání 2.upmínky 
7%+2Trepo (dle platného nařízení 
vlády)  

Náklady na externí mimosoudní vymáhání ve skutečné výši  
Náklady na externí soudní vymáhání ve skutečné výši  
    
Odůvodnění - považujeme za neetické, aby náklady nesli všichni (tj. i řádně platící) 
členové SVJ 
    
a následn ě provád ět rozú čtování obdržených úrok ů z prodlení a poplatk ů za 
upomínky následujícím způsobem:      
    
1. úhrada bagatelních pohledávek do Kč 200,00 (pohledávek za bývalými vlastníky, 
které je ekonomicky neúnosné vymáhat)  
2. úhrada úroků z prodlení vlastníkům, kteří vinou neplatičů obdrží přeplatky 
z vyúčtování po více než 60 dnech ode dne vyúčtování; a to ve shodné výši, tj.  
7%+2Trepo  
3. úhrada odepsaných pohledávek, tj. pohledávek nevymožených (neúspěšné 
exekuce)  
4. výnos SVJ (tj. všech členů)  
 
 
Zapsal: Martin Glogar 
Doplnila: Renata Netopilová 
 
 
 


