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Ing. Mandzáková: „Dlužníci byli, jsou a budou.”

Jste vedoucí ekonomického úseku SBD 
Mír. Můžete nám představit svou 

pracovní pozici? Co vše máte na starost?
Ve funkci vedoucí ekonomického úseku 
družstva pracuji od roku 1999. Za tu dobu, 
co zde působím, mi prošly pod rukama 
téměř všechny velké akce typu komplex-
ních oprav bytových domů, výměny 
výtahů, oken atd., kde bylo potřeba zajistit 
financování, a to ve většině případů 
formou bankovních úvěrů a státních 
dotací. Jako vedoucí ekonomického úseku 
mám na starosti poměrně rozsáhlou 
agendu. Do mé kompetence spadá 
účtárna, nájemné a mzdová účtárna. 
Práce ekonomického úseku není na první 
pohled tak viditelná jako třeba u technic-
kého úseku, ale v rámci ekonomického 
úseku se provádí veškeré účetní operace, 
evidence majetku, evidence družstevních 
podílů, úvěrů a vnitrodružstevních půjček, 
evidence finančních podílů a plateb 
vlastníků jednotek, evidence a práce 
spojené s dotacemi, zpracování statistic-
kých výkazů, výkazů pro delegáty, 
zpracování daní a daňových přiznání jako 
je DPH, daň z příjmů, silniční daň, daň z 
nemovitostí a dle potřeby i další daně, 
dále výpočty a předpisy nájemného, 
platby nájemného, evidence dluhů na 
nájemném, zpracování vyúčtování 
zálohových plateb v rámci ročního 
vyúčtování služeb atd.

S jakými nejčastějšími problémy se 
setkáváte, co nejčastěji Vy a Vaši 
pracovníci musíte řešit? 
Kromě běžné práce, kterou účetní a 
referentky nájemného obecně vykonáva-
jí, patří k našim povinnostem rovněž 
kontakt s klienty – tj. našimi družstevníky, 
vlastníky jednotek a nájemníky. A právě 
práce s lidmi bývá dost často velmi 

n á r o č n á  n a 
psychiku zaměst-
nanců.  V  úseku 
nájemného, kde 
nyní pracují tři ženy, 
jsme rozdělili práci 
do třech samostat-
nýc h  ka n c e l á ř í , 
č í m ž  s e  v e l i c e 
urychlilo vyřizování 
klientů. Vyřizujeme 
rovněž e-mailovou 
poštu. Snažíme se 
v yc h á zet  n a š i m 
klientům v rámci 
možností vstříc. I 
když je stále co 
zlepšovat a rozvíjet, ale to patří k životu.

Samozřejmě, že se musíte i potkávat s 
nepříjemnou otázkou dlužníků. Zkuste 
popsat jaká je platební morálka družstev-
níků.
Dlužníci a s nimi spojené problémy byli, 
jsou a budou. Naše družstvo pravidelně 
celoročně sleduje vývoj dluhů na nájem-
ném včetně záloh na plnění spojené s 
užíváním bytu (služby). 
Jak a proč tyto dluhy vznikají je celkem 
jasné. Mimo to často vznikají dluhy z 
nepozornosti nájemníků, kteří si opome-
nou změnit výši nájemného při formě 
úhrady bankovním převodem nebo výši 
limitu při úhradě SIPO z bankovního účtu, 
na což je třeba dbát zejména při každoroč-
ních celoplošných změnách měsíčních 
předpisů úhrad k 1. červenci. Do dluhů 
spadají také ti nájemníci, kteří se dlouho-
době zdržují v zahraničí a nájemné hradí 
jednorázově při návštěvě České republiky. 
Dalšími dlužníky se stávají nájemníci, kteří 
se dostanou přechodně do finanční tísně a 
těm, pokud projeví zájem řešit svou 

situaci, družstvo zpravidla nabídne 
úhradu dluhu formou splátek. Trochu 
tvrdší oříšek bývá u dlužníků, kteří se 
zadluží nad své možnosti a vymáhání 
jejich dluhů pak řeší exekutor, popř. tito 
dlužníci vyhlásí osobní bankrot a žádají o 
oddlužení podle insolvenčního zákona. 

Ale to už jsem se dostala trochu daleko.
Na závěr bych chtěla říci, že platební 
morálka našich družstevníků a nájemníků 
je dobrá a dlouhodobě se nám daří držet 
dluhy z nájemného na přijatelné úrovni, 
takže neohrožují chod našeho družstva.

Vážení družstevníci,

dostává se Vám do rukou 
další číslo Zpravodaje 
Stavebního bytového 
družstva “Mír“ Teplice. 
Nezlobte se na nás, 
prosím, když nebudeme 
na stránkách Zpravodaje 
dementovat vše, co se 

můžete dočíst v Novinkách ProMíru. Ubralo by to to�ž 
prostor pro informace, které jsou pro Vás podle našeho 
názoru smysluplnější. Nechceme vytvářet nega�vní ani 
nega�vis�cký plátek. Zanedlouho nás čeká shromáždění 
delegátů a nega�vismu si ze strany ProMíru patrně užijeme 
až až, tak alespoň dnes buďme op�misty…
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Jistě vždy existuje způsob dohody mezi 
družstvem a družstevníkem, který má 
určité potíže s platbou. Jaké jsou způsoby 
a jak družstvo postupuje v těchto 
případech.
Dohoda o splátkách dlužného nájemného 
je vždy možná. Je důležité nevyčkávat, až 
dluh naroste a bude obtížné jej zvládnout 
a také je důležité případnou dohodu o 
splátkách plnit. Náš ekonomický úsek - 
oddělení nájemného zajišťuje počáteční 
upomínání neuhrazeného nájemného. V 
prvé řadě se tak děje prostřednictvím 
předplacené služby u SIPO, kdy každý 
nájemník, který hradí nájemné prostřed-
nictvím SIPO, obdrží v případě nezaslané 
platby takzv. „malou upomínku“ přímo od 
SIPO. Dalším krokem je již upomínka 
vypracovaná oddělením nájemného. Tyto 
upomínky jsou zasílány se čtvrtletní 
frekvencí. Pokud dlužník nereaguje, je mu 
zaslána další upomínka, která je již 
„ostřejší“ výzvou k úhradě. Jakmile dluh 
přesáhne hodnotu 10- ti tisíc Kč nebo dluh 
na nájemném dosáhne výše tří měsíčních 

předpisů nájemného, je záležitost 
předána k dalšímu vymáhání do organi-
začního úseku – oddělení vymáhání 
dluhů. 

A nyní trochu z jiného soudku. Můžete 
nám prozradit, jak je to s finančními 
prostředky družstevníků, které vkládají 
do oprav svých domů. Míří peníze vždy 
tam, kde ten dotyčný bydlí, nebo se 
využívají na opravy domů v jiných 
lokalitách?
V souladu se stanovami družstva a 
vnitrodružstevními předpisy má naše 
družstvo takzv. střediskové hospodaření 
bytových objektů.
Každý bytový objekt je samostatně 
hospodařící účetní středisko, kde se 
evidují veškeré náklady a výnosy vzniklé 
na tomto středisku. Rovněž má každý dům 
samostatně evidovanou dlouhodobou 
zálohu na opravy (DZO), popř. rezervu na 
opravy (RO). Tvorba DZO, popř. RO je 
významnou položkou v  měsíčním 
předpisu nájemného, který naše družstvo 

v rámci přehledného hospodaření s 
finančními prostředky vybíranými v 
nájemném dělá velmi podrobný. Delegáti 
jednotlivých objektů jsou pravidelně 
(čtvrtletně) seznamováni se stavem a 
použit ím f inančních prostředků z 
dlouhodobé zálohy na opravy, popř. 
rezervy na opravy, a to písemnou formou 
v podobě účetní sestavy "Přehled stavu 
dlouhodobé zálohy na opravy", popř. 
"Přehled stavu rezervy na opravy".
Finanční prostředky vytvořené na 
jednotlivých střediscích (bytových 
objektech) jsou připraveny k použití vždy 
jen pro tento konkrétní dům a družstvo 
tyto finanční prostředky používá výhrad-
ně k účelům, jako jsou opravy, údržba a 
investice týkající se bytových domů.

Co byste vzkázala všem družstevníkům?
Našim družstevníkům bych vzkázala, že s 
dobrou vůlí a slušným chováním se dá 
udělat a vyřídit mnoho.  

                  Karel Schön
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Požáry v domě v ulici V Závětří 1675 

se opakovaly pravidelně. Od roku 

2006 do roku 2014 bylo evidováno v 

tomto domě Hasičským záchranným 

sborem Ústeckého kraje 17 požárů. Pan 

Petr Bobysud, delegát objektu, vše řešil s 

pracovníky družstva. 

Jak začaly problémy s požáry u Vás v 

domě?

Poprvé hořelo ve sklepech. Škody byly 

velké. Nejhorší ale bylo to, že následně se 

požáry začaly rozšiřovat po celém domě. 

Okamžitě jsme začali pátrat po tom, kdo 

by za tím mohl stát. Ovšem, jak se ukázalo, 

byl to celkem oříšek. Běžně se stávalo, že 

jsem v noci potkával na chodbě sousedy, 

kteří pátrali po možném žháři. Lidé se 

opravdu v domě báli a ten strach jim pod 

kůží zůstane ještě hodně dlouho. Všichni 

jsme se do hlídání zapojili, včetně pana 

předsedy. Velké poděkování patří také 

panu Drážďanskému, který zde strávil 

mnoho času i v nočních hodinách.

Žhář byl nakonec dopaden?

Ano, to je pravda.  Víte, za tu dobu se tady 

v domě rozšířila velká nedůvěra mezi 

lidmi. Všichni jsme si dávali pozor na každé 

slovo, abychom se nestali pro ostatní 

podezřelí. Bylo to opravdu šílené. Hořelo 

tu snad všechno. Hořela tu klika u dveří, 

umělé krycí lišty a umělé květiny na chod-

bách. Žhář dokonce postavil boty k vcho-

dovým dveřím a zapálil je. U vchodových 

dveří jsme umístili novou nástěnku a ta 

následně taky hořela.  Při všech požárech 

zde byla policie, hasiči a pracovníci druž-

stva a viníka jsme nakonec dopadli. Šlo o 

jednu starší paní u nás v domě a policie jí 

zatím prokázala jeden požár. Pro nás je ale 

dobře, že se paní po odhalení odstěhovala 

a od té doby máme v domě konečně klid. 

Takže už se Vám nyní spí klidně?

Úleva je to ohromná. Normální život se do 

domu postupně vrací, ale stále máme 

strach. I proto u nás před byty téměř nena-

jdete rohožky, ozdobu stěn apod. Pro mě 

osobně konec požárů znamená to, že 

konečně mohu jít do práce v klidu na noční 

směnu a nebojím se, že mi zazvoní telefon, 

kdy mi někdo oznámí, že u nás v domě 

hoří. To nebyl život, ale peklo.

Zmínil jste, že při každém požáru zde byla 

policie, hasiči, ale i pracovníci družstva.

Ano. Chtěl bych velice poděkovat paní 

Pelcové z družstva, protože od té by se měl 

každý učit. Je to profesionál, který nás 

nikdy neodmítl. Sama se aktivně zapojo-

vala do odstraňování škod, několika lidem 

velice pomohla. Bez její pomoci bychom 

situaci nezvládli a patří ji za to velké podě-

kování. Já jako družstevník jsem velice 

spokojený.

Přeci jenom, jste s něčím nespokojený?

Máte pravdu, nemohu jenom chválit. 

Chtěl bych vyslovit velkou nespokojenost 

s úklidovou firmou, která se stará o pořá-

dek v našem domě. Protože jsem chtěl, 

aby v domě, ale i před a za ním bylo per-

fektně uklizeno, tak jsme se s lidmi v domě 

domluvili, že úklid necháme profesionální 

firmě. Ale zatím to moc nefunguje. Uvedu 

Vám jeden příklad. Myslíte si, že za dvacet 

minut se dá uklidit celý dům o pěti pat-

rech? Odpověď je jasná, nedá! A to se zde 

běžně děje. A to nemluvím o nepořádku u 

vchodového schodiště. Dneska je únor a 

máme tam ještě podzimní listí, bohužel.

„Lidé se opravdu v domě báli.” říká delegát 

Březen 2015

                  Karel Schön



Dominik Feri: „Odmítl jsem Krause.”
Dominik Feri, nepřehlédnutelný 

mladík, student teplického gymná-

zia a velký kulturní nadšenec, který dostal 

od voličů v Teplicích důvěru, aby ukázal, 

co v něm je. Ve svých osmnácti letech se 

stal členem městské Rady a tak se stal 

nejmladším radním v Česku. Je plný ideá-

lů, plánů a cílů. V Teplicích ho zná snad 

každý, je totiž nepřehlédnutelný. Jednak 

díky spoustě kulturních a jiných aktivit, 

které pořádá, jednak díky jeho zjevu. 

Pochází totiž z Etiopie, výhradně chodí v 

oblecích a nosí specifický afro účes. 

Jak se ti žije v Teplicích, Dominiku?

Protože jsem hodně mladý, tak z toho jistě i 

plyne, jak žiji a také to, že hodně nega-

tivních jevů neregistruji. Samozřej-

mě, že si jich všimnu, ale pokud to 

umím a mohu, tak se pokusím 

sjednat nápravu. Jsem hodně 

přizpůsobivý a mám, jak dobře lidé 

v Teplicích vědí, rád kulturu. 

Kolem mě se pohybuje hodně 

lidí, kteří dělají kulturní akce pro 

sebe, bez vstoupení města a 

dalších. Jde zejména o alternativ-

ní kulturu.

Zmínil jsi kulturní oblast. Nemáš 

obavu z toho, že ti lidé začnou 

vytýkat, že se staráš z pozice rad-

ního pouze o kulturu?

Tak já bych zde chtěl upozornit na 

jednu věc. Já vycházím z toho, že 

hodně hraji, fotím a prostě ke kultu-

ře mám vztah. O kulturní dění se zají-

mám z vlastního zájmu. V Radě města 

Teplice je nás celkem devět, je to velice 

tvůrčí kolektiv a například já co se týká 

působnosti Rady města, nemám žádný vliv 

na kulturní dění. To je práce pro jiné. Samo-

zřejmě, že budu vždy pro, abychom v Tepli-

cích měly hodně kulturních událostí, ale 

nejsem ten, který Radě města předkládá 

právě tyto materiály ke schválení.

Jak je na tom město Teplice po kulturní 

stránce?

Myslím si, že kulturní dění v našem městě 

je nadstandardní. A to si musíme uvědo-

mit, že zde nemáme stálý divadelní soubor. 

Máme ale například Severočeskou filhar-

monii, která je pro Teplice rodinným stří-

brem a každý z nás by si měl vážit toho, že 

tak významné hudební těleso v Teplicích 

máme.

Umí se obyvatelé Teplic bavit? Je tu i vyžití 

pro starší obyvatele?

Já mám pocit, že lidé se v současné době 

nejsou schopni bavit venku. Já razím myš-

lenku, že by nemuselo být vůbec špatné, 

aby lidé dokázali opustit alespoň na chvil-

ku své domovy a šli se bavit ven. Nemusí za 

každou cenu chodit po kulturních akcích, 

ale proč se ven nejít pouze projít. Vždyť 

Teplice jsou tak nádherné. Chtěl bych také 

v Teplicích prosadit, aby se například piano 

dostalo do veřejného prostoru. V jiných 

městech to funguje, tak proč bychom 

to nemohli mít u nás v Teplicích. Kaž-

dý, kdo kolem něho projde, si bude 

moci sednout a jen tak si zahrát a 

udělat radost sobě, ale zejména i 

dalším lidem.  Piano by mělo 

být umístěno zřejmě u koloná-

dy u Domu kultury, ale ještě to 

není definitivní. 

Podívejme se na tvou politickou 

kariéru. Tobě je osmnáct let, jsi 

nejmladším radním v České 

republice. Tak prozraď, jak se 

cítíš, pociťuje nějaký tlak na 

sebe a co mediální zájem? Ten 

byl zřejmě po komunálních 

volbách velký.

Začnu úplně od konce. Mediální tlak byl 

opravdu velký. Každou chvíli mi zvonil 

telefon a já jsem se snažil odpovídat každé-

mu novináři, který mě o to požádal. Abych 

řekl pravdu, tak jsem takový zájem nečekal 

a byl jsem z toho velice překvapený, místy i 

zaskočený a sám na sobě jsem pozoroval, 

že je to velice náročné a těžké. Ten nápor 

byl ohromný a jsem rád, že už částečně 

zájem o mou osobu opadl. Musel jsem i 

některé nabídky na rozhovor odmítnout, 

což byl i případ Show Jana Krause. V tu 

dobu jsem toho měl opravdu hodně a 

právě tato show, i když je divácky velmi 

atraktivní, tak nebyla nic pro mě. Jinak 

musím prozradit, že jsem ze všeho velice 

nadšený. Víte, je to paradox. Je mi teprve 

osmnáct let a jsem v Radě města Teplice. 

Chci však i nadále zůstat skromný, jako 

jsem vždy byl, vážím si té možnosti a pro 

mě pocty, že mohu být ve vedení města 

Teplice.

Hodně se hovořilo i o tom, že po dostudo-

vání na Gymnáziu Teplice, kde letos budeš 

skládat maturitní zkoušku, Teplice opus-

tíš a zamíříš za studiem do Prahy. Je to 

pravda a jak chceš skloubit práci radního 

města s životem studenta?

Je pravdou, že po skončení studia v Tepli-

cích, chci jít na vysokou školu. Přihlášky 

mám podané a hlavním cílem je se dostat 

na právnickou fakultu. Zde budu hodně 

spoléhat na své kamarády, kteří mě při 

pobytu v Praze budou každodenně infor-

movat o dění v Teplicích.  Město Teplice i 

při pobytu v Praze budu řešit každý den. 

Hodně mi pomůže i facebook, kde jsem 

hodně aktivní a člověk, pokud chce, se tam 

dozví naprosto o všem, co se v Teplicích 

děje. Takže nemám naprosto žádnou 

obavu z toho, že bych se o Teplice během 

studia nedokázal starat a zajímat. Na jed-

nání Rady města budu pravidelně dojíždět 

a každý víkend se budu snažit být v Tepli-

cích. A již zmíněná komunikace přes face-

book. Já si myslím, že je to výborný pro-

středek na získávání informací a právě 

komunikaci. Jsem zcela otevřený a nebrá-

ním se žádné diskuzi, proto i Vy, co nyní 

čtete se mnou tento rozhovor, tak se 

nebojte a pokud Vás něco zajímá, zeptejte 

se mě. Vše je o diskusích a debatách. 

                  Karel Schön
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Panelák v Mostě chce kamery proti vandalům
Krádeže v domě nebo poškozování 

jeho vybavení. Ale také třeba to, že 

někdo z obyvatel dělá ve společných pro-

storech nepořádek a vyhazuje tam věci, 

které by měly skončit na skládce nebo ve 

sběrně. Proti takovým nešvarům pomáhá 

bojovat kamerový systém. Pokud ale má 

být se záznamem, což je pro identifikaci 

viníka jednoznačně praktičtější, naráží 

taková snaha na zákon o ochraně osobních 

údajů. Ten totiž podobné snahy velmi 

přísně reguluje. Podobné problémy ale 

řeší nejedno bytové družstvo nebo spole-

čenství vlastníků. V Mostě se samospráva v 

jednom panelovém domě rozhodla najít 

řešení, aby kamery tento zákon neporušo-

valy. A vypadá to, že její nápad může uspět. 

Předseda samosprávy v bloku 625 v Mostě 

Michal Tomko reportérovi ČT přímo na 

místě ukázal, jaké problémy musí každou 

chvíli řešit. U poštovních schránek napří-

klad chybí dvířka, skříň hydrantu je kom-

pletně zdemolovaná. Problémy jsou také u 

vstupních dveří: "Nic to nevydrží a nás to 

stojí další peníze - za krycí plech - a můžete 

ho měnit každý týden," uvedl Michal Tom-

ko.

Jak Michal Tomko dále popsal, občas bývá 

větší škoda na poškozeném majetku než na 

ukradených věcech: "Jsou s tím samozřej-

mě spojené starosti, kdy vás ta náprava 

stojí mnohem víc, a přitom se nic neztratí."

Zhruba polovinu problémů způsobují 

přitom sami obyvatelé domů. Pro ukázku 

nemusí pan Tomko chodit daleko - stačí 

sejít do sklepa: "Tohle je evidentně vyba-

vení bytu, které nemohli nikam odvézt, tak 

ho raději dali do sklepa, protože je to mno-

hem jednodušší," popsal Michal Tomko, 

předseda samosprávy bloku 625 v Mostě.

Podle Františka Ryby, předsedy Bytového 

družstva Krušnohor, jde o velký problém: 

"Za posledních 5 let počítáme škody v 

desítkách milionů korun.”

Stovky podobných případů vedly samo-

správu v domě k nápadu pořídit kamerový 

systém se záznamem. Podle Michala 

Tomka jde pouze o ochranu majetku: 

"Nejde o šmírování osob," uvedl Tomko.

Podle zákona by ale museli mít stoprocent-

ní souhlas všech obyvatel domu starších 

patnácti let. A v tom může být problém, 

protože souhlas může obyvatel třeba i dát, 

ale později ho odvolat. Přitom náklady na 

pořízení kamerového systému pro jejich 

dům odhaduje Michal Tomko na 800 tisíc 

korun: "Pokud ten dotyčný člověk přijde, 

protože on souhlas může kdykoli odvolat, 

podle těch regulí, takže ho odvolá, a já ten 

systém musím vyřadit z provozu. Bylo by to 

vyhození peněz a neřešilo by to tu situaci. 

Takže tady vidím velkou překážku, v těch 

zákonných možnostech," uvedl Michal 

Tomko, předseda samosprávy bloku 625 

Most.

Přesto ale podle předsedy samosprávy 

mosteckého panelového domu jedno 

řešení existuje: "Našli jsme kličku, kde je 

možnost doložit nějakou tu trestnou čin-

nost, která se zde páchala. Teď je otázka, 

jestli na to bude slyšet Úřad pro ochranu 

osobních údajů," uvedl Michal Tomko. 

Podle Davida Pavláta, mluvčího Úřadu na 

ochranu osobních údajů, je ochrana 

majetku jedním z legitimních účelů použí-

vání kamerového systému se záznamem: 

"To nasazení je možné, pokud byly vyčer-

pány všechny ostatní méně invazivní mož-

nosti zabezpečení. A v případě, kdy došlo k 

nějaké trestné činnosti, opakovaným krá-

dežím atd., tak je možné použít i kamerové 

systémy bez přímého souhlasu těch dotyč-

ných osob. Prvním krokem vždycky musí 

být registrace u Úřadu pro ochranu osob-

ních údajů," konstatoval David Pavlát, 

mluvčí Úřadu na ochranu osobních údajů. 

Jak David Pavlát dále uvedl, pokud by samo-

správa domu dokázala doložit, že v domě 

docházelo k trestné činnosti nebo opako-

vaným přestupkům, může Úřad pro ochra-

nu osobních údajů o registraci požádat. A 

to i v případě, pokud by neměla souhlas 

dotyčných osob, které v domě bydlí. 

Michal Tomko v reakci na to uvedl, že se 

spojí s Policií ČR i s městskou policií, aby od 

nich získali dokumentaci k výjezdům do 

jejich domu. Podle mluvčí Policie ČR v 

Mostě Ludmily Světlákové se takovou 

žádostí budou zabývat, pokud samospráva 

domu o vyjádření ke kriminalitě požádá.

Pokud samospráva od Úřadu na ochranu 

osobních údajů souhlas k provozování 

kamerového systému se záznamem získá, 

chce vypsat výběrové řízení. Jejich snahou 

je, aby kamerový systém mohl začít fungo-

vat co nejdříve. Zdroj: Česká televize
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nstalaci kamer ve společných prosto-Irách bytových domů věnuje družstvo 
dlouhodobě svou pozornost. Rozumíme 
totiž požadavkům našich družstevníků 
zejména v objektech, v nichž dochází k 
narušování pořádku, bezpečí a klidných 
sousedských vztahů. Na druhé straně však 
tyto opodstatněné požadavky bohužel 
naráží na poměrně přísnou právní úpravu 
ochrany osobních údajů a dohled Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. Instalace 
kamerového systému s pořizováním 
záznamu v jiných než sklepních nebo 
neobydlených prostorách je podle 

stávajícího stanoviska Úřadu pro ochranu 
osobních údajů možná pouze v případě 
souhlasu všech obyvatel domu (přičemž v 
případě změny v jejich složení se souhlas 
musí „aktualizovat“), bez souhlasu je to 
možné pouze v případě, že je instalace 
„nezbytná pro ochranu práv a právem 
chráněných zájmů vlastníka objektu, jeho 
obyvatel nebo jiné dotčené osoby; 
přičemž ale takové zpracování osobních 
údajů nesmí být v rozporu s právem na 
ochranu soukromého a osobního života“. S 
ohledem na vše uvedené jsme proto zatím 
velmi zdrženliví k instalaci kamer, protože 

nastavené podmínky jsou poměrně 
přísné. Je sice pravdou, že v některých 
cizích objektech jsou kamery instalovány i 
přestože výše uvedené podmínky nejsou 
splněny, to je však možné pouze za cenu 
vystavení se riziku nemalé sankce za 
porušení zákona ze strany Úřadu pro 
ochranu osobních údajů.  Jak se říká, kde 
není žalobce, není ani soudce. My budeme 
určitě i nadále vývoj právní úpravy 
možností instalace kamer sledovat a v 
případě jejího zmírnění této otázce 
budeme věnovat patřičnou pozornost.

JUDr. Ing. Marek Andrášek

K instalaci kamer jsme zatím velmi zdrženliví
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Teplická hvězdárna dostala darem ke 

svým padesátým narozeninám od 

Ústeckého kraje nový dalekohled. „Velice 

mě zaujalo, že sem chodí mládež, což je 

velice důležité, hlavně ti, co se zajímají o 

technické předměty.“, řekl hejtman Ústec-

kého kraje Oldřich Bubeníček. V celém 

Ústeckém kraji je to jediný dalekohled, je 

to v podstatě nejmodernější kus techniky, 

se kterým může hvězdárna v tuto chvíli 

zacházet. Zdeněk Moravec, ředitel 

Hvězdárny a planetária Teplice je s daleko-

hledem spokojen: „Dalekohled má zrca-

dlo 43 centimetrů v průměru, což je velký 

průměr. Je zároveň poměrně světelný, to 

znamená, že má celkem krátké ohnisko 

necelé 3 metry, takže se nám do zorného 

pole vejdou i větší útvary jako třeba 

hvězdokupy, galaxie, které můžeme sledo-

vat. Dalekohled je na nové montáži, která 

má tu vlastnost, že najíždí velice přesně a 

rychle na místo na obloze, které zadáme.“

Teplická hvězdárna a planetárium je pří-

spěvkovou organizací Ústeckého kraje a za 

padesát let svého provozu si vydobyla 

pověst špičkového vědeckého ústavu. A 

právě proto je nutné ji modernizovat. 

Hejtman Oldřich Bubeníček řekl, že věří, 

že se najdou další prostředky, aby se 

mohlo s přestavbou pokračovat. Radek 

Spála, vedoucí odboru kultury a památko-

vé péče Ústeckého kraje souhlasí s 

hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem: 

„Snažíme se, abychom prosadili další 

zlepšení. Doufáme, že se nám podaří v 

letošním roce připravit výměnu poměrně 

nepovedené kopule tak, aby byla zase 

funkční.“  

Teplickou hvězdárnu rozhodně stojí za to 

navštívit. Využít dalekohled mohou 

návštěvníci během denního, ale i večerní-

ho pozorování.

Hvězdárna má nový dalekohled

                  Karel Schön
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Sloupek Mgr. Radima F. Drážďaňského

V dalším vydání družstevního občasní-

ku se zaměřím na chov zvířete v bytě, 

neboť jak jsem již uvedl posledně, tak 

zejména štěkot psů a zvířecí zápach patří 

mezi nejvíce exponované předměty stíž-

ností z řad družstevníků.

Dle kompromisního ustanovení § 2258 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, má nájemce právo chovat 

v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajíma-

teli nebo ostatním obyvatelům domu 

obtíže nepřiměřené poměrům v domě. 

Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených 

nákladů na údržbu společných částí 

domu, nahradí nájemce tyto náklady 

pronajímateli.

Předmětným ustanovením zákonodárce 

nájemci výslovně přiznal právo chovat 

zvíře, a proto se nelze od této úpravy jak-

koliv odchýlit v neprospěch nájemce, ať už 

třeba zákazem chovu či formulováním 

výslovných podmínek, které vedou v pod-

statě k témuž.

Zároveň je však třeba vést v patrnosti, že 

právo chovat zvíře v bytě svědčí nájemci 

pouze tehdy, pokud chov zvířete nepůsobí 

pronajímateli nebo ostatním obyvatelům 

v domě obtíže nepřiměřené poměrům v 

domě, přičemž mezi hlavní aspekty, k 

nimž je třeba při posuzování oprávněnosti 

chovu přihlížet, řadíme zejména povahu 

bytu, umístění bytového domu, druh 

zvířete, jejich množství a velikost, nebez-

pečí pro okolí a hluk pro své okolí.

V případech, v nichž se bude jednat o chov 

zvířete, který působí pronajímateli či 

ostatním obyvatelům v domě obtíže, je 

pronajímatel oprávněn požadovat ukon-

čení takového způsobu užití pronajatého 

bytu. Vedle toho je také pronajímatel 

oprávněn požadovat po nájemci náhradu 

zvýšených nákladů na údržbu společných 

částí domu.

O čem se chcete ve zpravodaji dočíst? Zajímá vás něco konkrétního?  
Chcete se na něco zeptat odpovědných lidí? ZEPTÁME SE ZA VÁS. Napište svůj námět nebo dotaz na e-mail: zpravodaj@sbdmir.cz. 

Zpravodaj Stavebního bytového družstva ”Mír” Teplice, občasník vydává Stavební bytové družstvo “Mír” Teplice, IČ 000 35 351, se sídlem 
Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu DrXXVI, vložce 
297. Příspěvky a náměty přijímáme na  zpravodaj@sbdmir.cz. Editor: Karel Schön
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Osmisměrka
S E Z I V E L E T Í N T Á V K E D A

Í N Á V O Z I Ř Y V T A N O V I N Y

V E J A D O V A R P Z O L P E T B P
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A Z A T E P L E N Í R U Z B O Ž Í A
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N V D E N O M Ř E D I T E L Í R J O

V Á E A Z Á T T T A V O V A R P S V

E U H P L Í V A A B D O H C R O R A

S U K O P K N O K Z A H R A D A Ě T

T V Á R D Z O E K Y Y Z U O T O M V

I B Ř Í Z A Á P P R M O N H A B O E

C P R O K U R I S T A A S K V Č N C

E A D R U Ž S T V O Ž P Z D Á A Y N

K O R K Í N V E T S Ž U R D D S L A

A N A R B O I N F O R M A C E N P N

Ý J A R N Í V T C I N T E Č Ú Í D I

A T I L A U T K A V O D U B E K N F

ADEKVÁTNÍ
AKTUALITA
BAHNO
BŘÍZA
BUDOVA
DÁVAT
DODÁVKA
DRUŽSTEVNÍK
DRUŽSTVO
FINANCE
CHODBA
INFORMACE
INVESTICE
JARNÍ
KROK
MOTOUZY
NÁHODA
NOVINY
OBČASNÍK
OBRANA
PARKOVÁNÍ

PENÍZE
PLYNOMĚR
POKLADNA
POKUS
POŘÁDEK
PRACOVAT
PROKURISTA
ŘEDITEL
SHROMÁŽDĚNÍ
SPRAVOVAT
TELEVIZE
TEPLO
ÚČETNICTVÍ
VYŘIZOVÁNÍ
ZAHRADA
ZAMYKAT
ZATEPLENÍ
ZBOŽÍ
ZDRÁV
ZPRAVODAJ
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Vyluštěnou tajenku zasílejte na adresu Gagarinova 1558, Teplice, 415 01. Na obálku, prosím, napište ZPRAVODAJ SOUTĚŽ. 
Správné odpovědi můžete také zasílat na email zpravodaj@sbdmir.cz. Vylosovaný výherce se může těšit na milé překvapení.
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Připravujeme pro Vás v dalším vydání Zpravodaje...

Březen 2015

V příštím vydání se dozvíte, jak 
probíhalo setkání družstevníků 
v ulici V Závětří a Doubravická s 
představiteli Magistrátu města 
Teplice ohledně připravovaných 
změn a řešení parkování na 
sídlišti. Setkání se mimo jiné 
zúčastnili zástupci vedení 
družstva. Součástí článku bude i 
fotogalerie. 

Jak je to s 
cenou teplé 
vody z tepel-
ných čerpadel? 
Dočtete se v 
příštím čísle 
Zpravodaje.

Plánovaná výstavba rodinných domů 
v Teplicích v ulici Antonína Sochora 
vyvolává velkou diskusi. Soukromý 
ruský investor v současné době 
požádal Magistrát města Teplice o 
udělení výjimky ve vzdálenosti od 
domů ve správě SBD Mír Teplice. 
Jaké jsou názory investora, vedení 
SBD Mír a samotných družstevníků? 
Dozvíte se v dalším čísle Zpravodaje.


