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Stavební bytové družstvo “Mír” Teplice je nejstarším bytovým druž-
stvem v okrese Teplice a v současné době zároveň i co do počtu 
spravovaných bytů největším. 
Dnešní podoba Stavebního bytového družstva “Mír” Teplice je 
výsledkem složitého vývoje hlavně v sedmdesátých letech minulého 
století, kdy celostátně docházelo k nucenému slučování malých 
družstev. Do chodu družstva zasáhly i zákony vydané v 90. letech 
minulého století – několik objektů se osamostatnilo a vytvořilo vlastní 

bytová družstva. Naproti tomu se město Teplice stalo 
členem družstva a vložilo do družstva tzv. státní byty. 
Převody bytů do osobního vlastnictví nijak významně 
provoz a hospodaření Stavebního bytového družstva “Mír” 
Teplice neovlivnily. Původně šlo o klasické družstevní byty 
pořízené buď občanskou výstavbou, nebo za účasti 
významných podniků výstavbou stabilizační, kde financo-
vání výstavby probíhalo za přispění ze státní dotace, vratné 
půjčky a splátkou členského podílu. Zákon 72/1994 Sb. 
v pozdějším znění umožnil členům družstva požádat 
o převod bytů a garáží do osobního vlastnictví, takže vedle 
klasického družstevního vlastnictví se objevuje vlastnictví 
soukromé.
V období od 1. 1. 1995 do 1. 7. 2003 vložilo město Teplice 
do družstva byty státní výstavby (město Teplice se tak stalo 
členem družstva). SBD “Mír” Teplice umožnilo nájemcům 
těchto bytů po zaplacení základního členského vkladu stát 
se členy družstva se všemi povinnostmi a právy. Většina 
tuto možnost využila. Letité bezproblémové fungování 
největšího bytového družstva na okrese Teplice je velmi 
kladně hodnoceno převážnou většinou členů tohoto 
družstva, ale i ostatní veřejností a institucemi. Pozitivně je 
kvitováno nejen hospodaření družstva, ale i několikaletá 
koncepčně propracovaná činnost na generálních opravách 
domů. 

Vážení  členové družstva a jiní obyvatelé 
našich domů,

vítám Vás u dalšího čísla Zpravodaje. Jeho 
úvodní část je věnována významnému datu. 
Družstvo v prosinci 2015 oslavilo totiž své 
45. narozeniny. Dlouhá léta úspěšně fungujeme 
i díky Vám po celém Teplicku. Přál bych si do 

budoucích let, aby naše vzájemná spolupráce pokračovala a úspěš-
ně se rozvíjela i v roce 2016. 

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce 2016 Vám přeje 

JUDr. Ing. Marek Andrášek
  předseda představenstva

Soutěž:	Nejlepší	proměna	bytu

Stavební bytové družstvo “Mír” 
Teplice připravuje na rok 2016 pro 

Vás všechny družstevníky zajímavou 
soutěž o atraktivní ceny. V průběhu 
příštího roku 2016 se budete moci 
přihlásit do soutěže „Nejlepší proměna 
bytu“. Pokud se chystáte rekonstruo-
vat svůj byt, nezapomeňte se přihlásit.

„Jsme si dobře vědomi toho, že 
naši družstevníci postupně rekon-
struují své bytové jednotky, a proto 

bychom rádi byli nápomocni naší novou soutěží,“ říká předseda 
představenstva SBD ”Mír“ Teplice Marek Andrášek. Každý druž-

stevník nyní bude mít možnost se zapojit do této soutěže. Stačí na 
emailovou adresu:  poslat fotografii rekon-zpravodaj@sbdmir.cz
struovaného místa před úpravou, stručný popis prací a následně 
vyfotit místnost po dokončení.

„Budeme moc rádi, když se do naší soutěže zapojí co nejvíce 
družstevníků. Odborná komise následně rozhodne o prvních třech 
místech. Na první tři nejlepší proměny čekají ceny v nemalé hod-
notě,“ dodává předseda představenstva SBD “Mír” Teplice Marek 
Andrášek. 

Soutěž startuje 1. ledna 2016, ukončena bude 31. října 2016. 
Slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci v prostorách správní 
budovy Stavebního bytového družstva “Mír” Teplice. Těšíme se na 
Vaši účast v soutěži!

Možná jste v nedávné době odbrželi do svých schránek Novinky spolku ProMír. Věříme, že nebudete zklamáni, když na strán-
kách družstevního Zpravodaje nenajdete polemiku s nimi. Informace v nich obsažené jsou zčásti nepravdivé, zčásti až bulvární, 
obsahují názory několika málo lidí, se kterými sice nesouhlasíme, ale nestojí nám za to je neustále vyvracet.  
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Partnerství	města	Teplice	s	SBD	”Mír“	Teplice	

Nové	parkovací	plochy	i	výsadba	zeleně	v	Teplicích

V období od 1. 1. 1995 do 1. 7. 2003 vloži-
lo město Teplice do družstva byty státní 
výstavby. Proč se město v minulosti tak 
rozhodlo? Na to nám odpověděl primá-
tor města Teplice Jaroslav Kubera. 

Vše bylo součástí strategie. Hlavní naší 
myšlenkou bylo to, že soukromník se umí 
o věc postarat lépe než obec. Věděli jsme, 
jak máme prodat normální domy, ale problé-
mem bylo, jak prodat panelové domy. A tak 
jsme se domluvili, že je převedeme na druž-
stvo. Následně nastal spor o pozemky. 
Někde se tímto problémem v republice potý-
kají dodnes, naštěstí se to Teplic netýká. 
Převedli jsme nejenom domy, ale i pozemky 

jak příšlušící, tak i pozemky pod domy. 
Řada lidí se nás ptá, proč jsme si panelové 
domy nenechali, když by město z nich mělo 
zisk. To ale není vůbec pravda. V době, kdy 
jsme byty vkládali do družstva, tak tam 
samozřejmě existovaly i dluhy. Neříkám, že 
dnes nejsou, ale rozhodně ne v takové míře 
jako v minulosti. Je potřeba lidem připome-
nout, jak vypadaly domy dříve. Spousta lidí 
na to zapomíná. Konkrétně Prosetice  mají 
jeden z nejlépe řešených bytových fondů 
a jsou zde dle mého názoru jedny z nejlep-
ších bytů, lepší než třeba v Šanově (ten je 
zase jak se říká „lepší adresa“). Takže nám 
se jednoznačně vklad domů do družstva 
osvědčil. Obrovská starost nám spadla 
z beder. To samé platí o těch domech, které 
byly privatizovány. Dnes už je to sen si poří-
dit byt 3+1 za 50.000 Kč. To když dneska řek-
nu třeba v Praze, tak tam se prodává za tuto 
cenu i někde pouhý metr čtvereční.

A jak nyní funguje spolupráce s druž-
stvem?
Tak bez vzájemné spolupráce bychom 
nemohli fungovat. Ozývají se nám lidé, proč 
zrovna u nich neuděláme nový chodník. Ale 

pokud se na domu například provádí zatep-
lení, tak nemá v ten samý čas smysl dělat 
chodník, protože by se mohl celý poničit. 
Družstvo dokončí zateplovací práce 
a následně může na řadu přijít práce pro 
nás jako magistrát a následně se začne 
dělat třeba na tom chodníku.  Družstvo je 
pro nás velkým partnerem, je součástí měs-
ta a máme zájem na tom, aby ta sídliště 
vypadala co nejlépe. Úkolem družstva je, 
aby domy byly pěkné a naším úkolem je 
zase to, aby obyvatelé k domu mohli přijet 
po komunikaci, nebo aby mohli dojít po pěk-
ném chodníku či měli možnost kde zaparko-
vat. Naše partnerství je tak jasně postave-
né. 

Teplice se tak proměnily před očima. 
Nalezneme zde ovšem i nepěkná místa.
Tak to je ale všude na světě, nejenom 
v naší republice. Každé město má svou pěk-
nou a ošklivou část. Ošklivá a nevábná mís-
ta nalezneme v Londýně i Paříži. Prostě to 
tak je a třeba přímo v centru Londýna je 
vybydlený mrakodrap a o Spojených stá-
tech už ani nemluvím. Musíme se na vše 
dívat pozitivně. ■ 

Najít v Teplicích místo na zaparkování je 
občas velký problém. Město Teplice i Sta-
vební bytové družstvo ”Mír“ Teplice 
o problému ví a snaží se ho řešit. V minu-
lých číslech jsme Vás informovali 
o nových parkovištích, zejména v lokali-
tě ulic V Závětří a v ulici Doubravická. 
Nejenom na toto téma jsme hovořili 
s vedoucí odboru dopravy a životního 
prostředí magistrátu města Teplice Iva-
nou Müllerovou. 

S parkováním v lokalitě Na Závětří 
a Doubravická je dlouhodobý problém. 
Jak město ve spolupráci s SBD ”Mír“ Tep-
lice řeší  problém s nedostatkem míst 
pro parkování?
Vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě 
vyskytuje silně ohrožený sýček obecný, 
bylo nutno požádat o výjimku ze zákazů dle 
§ 56 zák. č. 114/1992 Sb. u Krajského úřadu 
ústeckého kraje – odboru životního prostře-
dí a zemědělství. Výjimka ze zásahu do při-

rozeného vývoje zvláště chráněného druhu 
a ze zákazu jeho rušení v souvislosti se stav-
bou byla udělena za daných podmínek. Jed-
na z nich byla ta, že se práce nesmí prová-
dět v hnízdním období sýčka obecného 
tj. v době od 1. 3. do 31. 8. příslušného 
kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že 
tato výjimka byla vydána v hnízdním období 
sýčka obecného tj. 13. 5. 2015 a toto roz-
hodnutí nabylo právní moci 30. 5. 2015, je 

možné provést realizaci stavby až v době 
od 1. 9. 2016 tzn. mimo hnízdní období sýč-
ka obecného v příštím roce.

Jaké potíže se při realizaci nového par-
koviště objevily? Proč bude až v roce 
2016?
Plánovaná realizace naší stavby vyvolala 
nutnost zajištění přeložky distribučního zaří-
zení určeného k dodávce elektrické energie 
tj. kabelového vedení 22kV u provozovatele 

ČEZ Distribuce a.s. Smlouva o realizaci pře-
ložky byla také uzavřena v době hnízdění 
sýčka obecného tj. 12. 8. 2015.

Město po dobudování parkoviště plánu-
je i výsadbu stromů, kolik jich zde bude?
V bezprostředním okolí stavby bude na 
pozemku investora provedena náhradní 
výsadba geograficky původních dřevin, a to 
v obdobném počtu a druhové skladbě, jaká 
se v předmětné lokalitě nacházela. Při 
výsadbě bude zachován liniový ráz výsad-
by při okraji travnaté plochy.

Plánuje město výstavbu dalších parko-
višť, kdy a kde?

Rádi bychom vybudovali nová parkovací 
místa v ulici Libušina, ulici Slovenské, ulici 
Dvorské, ulici H. Malířové, ulici Brandlova, 
ulici Kosmonautů a propojce ze Staré 
Duchcovské na Rooseveltovo nám. ■

Leden 2016
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Každá společnost má ve svém kru-
hu zaměstnance, bez kterých by 

těžko mohla fungovat. Díky své zkuše-
nosti, laskavosti a lidskosti jsou mezi 
kolegy oblíbení a pro vedení firmy nepo-
stradatelní. A jednou z nich je i Ivana 
Fähnrichová v SBD “Mír” Teplice.

Kdy jste začala pracovat v družstvu?
Začala jsem zde pracovat v roce 1983 
a nastoupila jsem na pozici sekretářky 
předsedy družstva. V roce 1986 jsem ode-
šla na mateřskou dovolenou a vrátila jsem 
se v roce 1988, kdy jsem vykonávala funk-
ci referentky personální práce. Později se 
obě funkce spojily, protože kolegyně, která 
dělala sekretářku předsedovi, z družstva 
odešla. 

Jak vzpomínáte na své nadřízené a kole-
gy?
Pan Vaja byl prvním předsedou, pod kte-
rým jsem zde na začátku pracovala, 
a vzpomínám na něj jen v dobrém. To se 
týká samozřejmě i pana Procházky 
a výborné vztahy přetrvávají na našem pra-
covišti i nyní s panem Markem Andráškem. 
Všechny jsem je měla ráda a musím při-

znat, že to všichni byli a jsou profesionálo-
vé na svém místě a šlo jim především o bla-
ho družstva. Co se týká kolegů, vždy tu pra-
covali a stále tu pracují milí lidé a výborní 
kolegové. S nikým jsem nikdy neměla žád-
ný problém ani konflikt. 
Rozhodně musím zmínit pana Bakanowic-
kého. Byl to takový družstevní maskot, pra-
coval tady několik desítek let napřed jako 
zásobovač a po zrušení střediska údržby 
a tím i skladů byl správcem budov až do 
svého odchodu v roce 2006. Byl to kama-
rád, nikdy neodmítl pomoc, bylo-li to mož-
né, vše zařídil, vyřídil a udělal. Byl to náš 
Emil.

SBD “Mír” Teplice je nestarším druž-
stvem v Teplicích. Co podle Vás bylo 
v historii pro jeho vývoj nejzásadnější?
Myslím si, že významným počinem byl 
v roce 1994 vstup města do družstva 
a vklad jeho bytových jednotek. Troufám si 
tvrdit, že to byl průkopnický krok a myslím, 
že to byl i ojedinělý krok v celé naší republi-
ce. Vše vzniklo na základě jednání pana 
Vladimíra Procházky se současným pri-
mátorem města Teplice Jaroslavem Kube-
rou. Myslím si, že lidem v Teplicích to hod-
ně pomohlo. Domy se postupně začaly 
opravovat a myslím si, že výsledek je dnes 
dobře vidět. Ze šedivých a nehezkých 
domů se staly krásné a barevné domy. Po 
otevření hranic měli lidé možnost konečně 
vidět, jak se dá bydlet jinak a jak se žije 
v zahraničí, protože u nás v Českosloven-
sku barevné domy nebyly v módě.
 
A jaké další změny se udály?
Změnilo se toho hodně a rozhodně 
v současné době nejedeme ve starých 

kolejích. Dříve jsme například měli několik 
lidí na údržbu, měli jsme plynaře, instalaté-
ry, pokrývače, klempíře, elektrikáře a další. 
Nemohu zapomenout ani na výtaháře, pro-
tože družstvo tehdy mělo i vlastní středis-
ko výtahářů, čili pracovníků, kteří zajišťo-
vali údržbu domů a bytů.  Těchto pracovní-
ků zde vskutku bylo mnoho a dnes už je to 
samozřejmě  jinak, protože po propočítání 
nákladů na jejich činnost - na dopravu, 
mzdové náklady atd. rozhodlo předsta-
venstvo o zrušení střediska údržby a dnes 
se vše zajišťuje externími firmami.
  
Jak se změnila za ta léta Vaše práce asis-
tentky?
Začínala jsem u psacího stroje značky 
Consul. Zajímavé třeba bylo, že před 
rokem 1989 nebylo vůbec jednoduché poři-
zovat kopie. Dokumenty, které byly potře-
ba v několika výtiscích, se psaly na tzv. blá-
ny, které se vkládaly do rozmnožovacích 
strojů a takto se vlastně pořizovaly kopie. 
Tyto tzv. blány byly číslované a přísně evi-
dované včetně názvu dokumentu, který 
měl být vytištěn. Postupně se samozřejmě 
technika rozvíjela a klasický psací stroj 
nahradily elektrické psací stroje a násled-
ně počítače. A když se podívám na svou 
práci, tak ta je prakticky pořád stejná. 
Samozřejmě, že na řadě míst se spoustu 
věcí vylepšuje a rozvíjí, ale když uvedu pří-
klad, tak pořizování zápisů z představen-
stva se dělá pořád stejně jako v roce 1983. 
Po těch letech se samozřejmě člověk neu-
brání tomu, aby nesklouzával do určitého 
stereotypu, ale samozřejmě vítáme a reali-
zujeme každou dobrou myšlenku, která na 
družstvo zamíří. ■

Rozhovor	s	Ivanou	Fähnrichovou

Unčínská	ulice	se	pyšní	video	telefonem

Na objektu Unčínská 1666 v rámci re-
konstrukce rozvodů elektro proběhla 

i rekonstrukce zvonků a domácích telefo-
nů, kde běžné domácí telefony nahradily 
barevné videotelefony. Nápad video tele-
fonu vzešel od delegáta objektu, který ten-
to systém požadoval zejména pro zvýšení 
bezpečnosti objektu. 

V Teplicích je několik domů s video te-
lefony (nejsou to objekty Stavebního byto-
vého družstva “Mír“ Teplice), ale s analo-
govým systémem,  to znamená, že každý 
telefon má samostatné vodiče. Tento sběr-
nicový systém s video telefony dle dostup-
ných informací je v objektu hromadné vý-
stavby v Teplicích první. 

Hlavní výhodou video telefonu je zvý-
šení bezpečnosti objektu. Každý družstev-
ník vidí z pohodlí svého bytu na barevném 
monitoru, kdo se pohybuje před hlavními 
dveřmi objektu a koho popřípadě pouští do 
domu.  Další výhoda je, že k tomuto sběr-
nicovému systému je možné přes přídav-
ný adresný modul přidat až čtyři kamery 
jakéhokoliv výrobce, na které je možné na-
hlížet z video telefonu přepínáním jedním 
tlačítkem mezi kamerami (zadní vchod, 
parkoviště, garáže apod.). Systém také 
umožňuje přidat v každé bytové jednotce 

další přídavné až tři video telefony, takže je 
možné mít přístroj téměř v každé místnosti 
bytu. Což je výhodou například pro poma-

leji se pohybující anebo ležící uživatele by-
tů, kteří mohou mít přístroj třeba u postele. 

Samozřejmě, že pokud bude zájem 
ze strany družstevníků, bude družstvo 
v instalaci pokračovat i na dalších objek-
tech.■
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ČEZ	Teplárenská	je	na	severu	Čech	na	zimu	připravena

V průběhu letních odstávek vynaložila 
ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny 

ČEZ na severu Čech na diagnostické kont-
roly, údržbu a případnou opravu či výměnu 
dožité technologie téměř 55 milionů korun. 
Důvodem odstávek jsou opravy, revize 
a diagnostika technického stavu horkovo-
dů a parovodů a dále nutné opravy zdrojů 
tepla tak, aby byla v následujícím topném 
období zajištěna vysoká spolehlivost dodá-
vek zákazníkům. Všechny provozní jed-
notky proto hlásí plnou připravenost na 
zimu, přičemž ve všech lokalitách byla top-
ná sezona definitivně zahájena po 20. září.

„Pravidelná dodávka tepelné energie 

se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. 
tehdy, pokud průměrná denní teplota ven-
kovního vzduchu v příslušném místě nebo 
lokalitě poklesne pod +13 ºC ve dvou 
dnech po sobě jdoucích a podle vývoje 
počasí nelze očekávat zvýšení této teploty 
nad +13 ºC v následujícím dni. Průměrnou 
denní teplotou venkovního vzduchu je čtvr-
tina součtu venkovních teplot měřených ve 
stínu s vyloučením vlivu sálání okolních 
ploch v 7,14 a ve 21 hodin, přičemž napo-
sledy měřená teplota se počítá dvakrát,“ 
vysvětlil na úvod Radim Sobotík, obchodní 
ředitel ČEZ Teplárenské, proč právě mezi 
20. až 23. zářím začaly pravidelné dodáv-

ky tepla pro všechny odběratele na severu 
Čech.

Aby byly všude zabezpečeny komfort, 
kvalita a spolehlivost v dodávkách tepla, 
bylo ovšem nutné během tradičních let-
ních odstávek prověřit veškeré technolo-
gické zařízení a rozvodné sítě. „Během čer-
vence jsme vyměnili sekční uzávěr v lokali-
tě Trnovany – Šanov, což byla stěžejní 
akce letošní odstávky v Teplicích. Dále 
jsme vyměnili na různých úsecích a vět-
vích tepelného napaječe již dosluhující 
armatury a odvaděče. Odstranili jsme i dva 
úniky páry, a to z hlavního napaječe 
v oblasti lesoparku v Řetenicích a v kolek-
toru u výměníkové stanice Doubravka,“ 
říká Belo Svitek, manažer provozní jednot-
ky Teplice.

ČEZ Teplárenská, a. s., zásobuje na 
severu Čech, konkrétně v Ústeckém kraji, 
teplem města Ústí nad Labem, Trmice, 
Chomutov, Jirkov, Klášterec nad Ohří, 
Kadaň, Teplice, Bílina, Ledvice, Dubí, Krup-
ka,Duchcov, Hrob a Osek. Hlavními doda-
vateli tepla pro Teplárenskou jsou zde elek-
trárny společnosti ČEZ – Tušimice (Ka-
daň), Prunéřov (Chomutov, Jirkov, Klášte-
rec nad Ohří) a Ledvice (Teplice, Bílina, 
Ledvice), plynové kotelny (Dubí, Krupka, 
Duchcov, Hrob a Osek) a Teplárna Trmice 
(Trmice, Ústí nad Labem). 

Kromě velkých odběratelů v podobě 
různých firem a společností se celkem jed-
ná o zhruba 90 tis. domácností.  ■

Chcete se podílet na zajímavé 
a originální práci? 
Společnost se sídlem v Teplicích 
vyrábějící vlasové katalogy

hledá z důvodu rozšíření výroby 

NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY 
Pracoviště: Colortec, s.r.o. – Teplice, Modlanská 1, 415 01 Teplice
Volná pracovní místa: Dělník/ce výroba vlasových vzorníků
Požadavky: manuální zručnost, individuální sjednání zaměstnaneckých výhod
Vzdělání: minimálně základní, Plat: 13.500,- Kč, 1-směnný provoz
Kontakt: denisa.hrabakova@colortec.cz, tel.: 417 537 817
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Bojíme	se	o	svůj	majetek	a	chceme	ho	chránit

Poškozování společného majetku 
v bytových domech je častým problé-

mem po celých Teplicích. Škody sahají do 
desítek tisíc korun. Poničené schody, 
poškrábaná omítka, posprejované chodby 
a výtahy, zničené schránky a ucpané zám-
ky. To jsou následky řádění vandalů. Ško-
dy platíme ale všichni. Ničení majetku 
však lze zamezit. Řešením může být 
například nepřetržitá ostraha domu, ale 
i kamerový systém. Právě po něm už delší 
dobu volají volají mnozí družstevníci 
v domech SBD ”Mír“ Teplice. 

Otázkou pořízení kamer do domu se 
nyní zabývají i obyvatelé domu Jana Kozi-
ny 1376. Zde mají jasno o tom, v čem by 
jim kamerový systém v domě pomohl. 
„Nebudou na schodištích přespávat bez-
domovci, kteří si ze schodiště dělají 
i veřejný záchod. Jakmile se ochladí, tak 
se stahují do domu,“ říká delegátka domu 
Jaroslava Tomsová. „Velice často nám 
vykrádají hydranty, kde jsou hadice a nása-
da, třeba i dvakrát do roka. Sice se to 
potom uplatní přes pojišťovnu, ale té už 
také pomalu dochází trpělivost. Už se i sta-
lo, že jsme měli vykradené sklepy a někdo 
se dobýval do kočárkárny. Navíc mám 
strach z požáru, jelikož bezdomovci nám 
na chodbách kouří. Bojíme se o svůj maje-
tek a chceme ho chránit,“ říká Jaroslava 
Tomsová. 

Instalace kamer do společných 
prostor obytných domů podléhá různým 
omezením. Odůvodněným účelem kamer 
je ochrana majetku, případně osob. Pokud 
je cílem kamerového systému využít poří-
zené záběry k identifikaci fyzických osob 

(například vandalů nebo zlodějů), podle 
zákona o ochraně osobních údajů tím 
uchováváte a zpracováváte osobní údaje 
osob.  Bytové družstvo jako provozovatel 
kamerového systému se stává správcem 
osobních údajů. Na správu osobních dat 
se vztahují přísná pravidla a na jejich dodr-
žování dohlíží Úřad na ochranu osobních 
údajů. K pořizování nahrávek z kamer 
v domech se vztahuje oznamovací povin-
nost vůči Úřadu na ochranu osobních úda-
jů a následná registrace. 

Nezbytným kritériem v souvislosti 
s provozováním kamerového systému je 
souhlas osob obývajících předmětný dům. 
Podle názoru Úřadu na ochranu osobních 
údajů lze upřesnit nutnost souhlasu oby-
vatel domu podle umístění jednotlivých 
kamer kamerového systému v různých 
částech domu. 

U objektu Jana Koziny jde o pilotní pro-
jekt, na němž chceme jako družstvo ověřit 
přístup Úřadu pro ochranu osobních údajů 
k instalaci kamer v našich bytových 
domech. ■

Úřad	pro	ochranu	osobních	údajů	–	vyjádření	pro	SBD	“Mír”	Teplice

Podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), 
může správce zpracovávat osobní údaje 
bez souhlasu subjektu údajů - osob vstu-
pujících do zaznamenávaného prostoru, 
pokud je to nezbytné pro ochranu práv 
a právem chráněných zájmů správce, pří-
jemce nebo jiné dotčené osoby; takové 
zpracování osobních údajů však nesmí 
být v rozporu s právem subjektu údajů na 
ochranu jeho soukromého a osobního živo-
ta.

Podle § 11 odst. 1 Zákona je správce 
povinen subjekt údajů informovat o tom, 
v jakém rozsahu a pro jaký účel budou 
osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způ-
sobem bude osobní údaje zpracovávat 
a komu mohou být osobní údaje zpřístup-
něny, nejsou-li subjektu údajů tyto infor-
mace již známy. Správce musí subjekt úda-
jů informovat o jeho právu přístupu k osob-
ním údajům, právu na opravu osobních 
údajů, jakož i o dalších právech stanove-
ných v § 21.

Jaký je základní postup poté, co se 
nájemníci rozhodnou, že budou chránit 
svůj majetek kamerovým systémem? 

Provozování kamerového systému je 
Úřadem považováno za zpracování osob-
ních údajů ve smyslu Zákona, pokud sou-
částí kamerového sledování je záznam 

pořizovaných záběrů s cílem využít tyto 
záběry k identifikaci fyzických osob. Údaje 
uchovávané v záznamovém zařízení jsou 
osobními údaji, lze-li na jejich základě pří-
mo nebo nepřímo identifikovat fyzickou 
osobu. V souladu s výše citovaným usta-
novením § 5 odst. 2 písm. e) Zákona musí 
být účelem zpracování např. ochrana 
majetku, případně osob.

Správcem osobních údajů bude inici-
átor pořizování a uchování kamerového 
záznamu, který určí účel a prostředky zpra-
cování, v tomto případě předmětné bytové 
družstvo. V souvislosti se zpracováním 
mu ze Zákona budou vyplývat povinnosti 
stanovené mimo jiné §§ 5, 10 až 16 Záko-
na. Ten v platném znění je k dispozici na 
www.uoou.cz pod tlačítkem „Právní před-
pisy“. 

Za jakých podmínek UOOU vydává 
povolení k pro instalaci kamer?

Úřad v dané souvislosti nevydává 

povolení. Na dané zpracování se však 
vztahuje oznamovací povinnost správce 
podle § 16 Zákona. Informace k ní i elek-
tronické registrační formuláře jsou dostup-
né na výše zmíněném webu Úřadu pod tla-
čítkem „Registr“. V souladu s ustanovením 
§ 16 odst. 5 Zákona vydá Úřad osvědčení 
o provedení registrace na žádost správce. 
Ověřit, jestli správce splnil oznamovací 
povinnost a zpracování je Úřadem zapsá-
no do veřejného registru, lze na výše zmí-
něném webu „Registr/Veřejný registr zpra-
cování/Veřejný registr vyhledávání“. 
Do formuláře, který takto otevřete, doporu-
čujeme doplnit pouze IČ a stisknout tlačít-
ko „Hledat“. 

Nezbytným kriteriem v souvislosti 
s provozováním kamerového systému, ke 
kterému Úřad při registraci přihlíží, je pří-
padný souhlas osob obývajících předmět-
ný dům.Podle stanoviska č. 1/2008 
„Umístění kamerových systémů v byto-
vých domech“ aktualizovaného v březnu 
2012, které je dostupné na uvedeném 
webu pod tlačítky „Názory Úřadu/Stano-
viska“, lze upřesnit nutnost souhlasu oby-
vatel domu podle umístění jednotlivých 
kamer v různých částech domu. V mís-
tech, kde převažuje právo na ochranu 
majetku nad právem na ochranu osobnos-
ti, např. na půdách, ve sklepech a gará-
žích, lze pořizovat záznam kamerovým 
systémem bez souhlasu obyvatel domu 
na základě zmíněného § 5 odst. 2 písm. e) 
Zákona. Na rozdíl od toho např. prostory 
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vchodu do domu a výtahové kabiny, tedy 
místa, kterými musí obyvatelé domu projít 
vždy při příchodu nebo odchodu z domu 
a kde převládá právo na ochranu osob-
nosti, může být záznam pořizován pouze 
se souhlasem všech obyvatel domu, tedy 
i nájemců, nikoliv členů družstva, kteří 
v domě nebydlí. V případě doložené před-
chozí trestné činnosti nebo opakovaných 
přestupků, mohou být i záznamy těchto 
prostor ojediněle kvalifikovány jako postup 
v režimu ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
e) Zákona, tj. kamerové záznamy mohou 
být pořizovány i bez souhlasu osob vstu-
pujících do zaznamenávaných prostor. 
Tuto věc je však nezbytné předem konzul-
tovat s oddělením registračních činností.

Podle § 11 Zákona má správce vůči 
subjektům údajů informační povinnost. 
Její součástí je i povinnost informovat 
fyzické osoby o skutečnosti, že vstupují do 
prostoru zaznamenávaného kamerovým 
systémem, obvykle zřetelným dobře vidi-
telným nápisem. Pokud tento neobsahuje 
všechny nezbytné informace ve smyslu 
§ 11 Zákona, musí v něm být uveden 
i odkaz na jejich zdroj. 

Podle § 5 odst. 1 písm. e) Zákona je 
správce povinen uchovávat osobní údaje 
(kamerový záznam) pouze po dobu, která 
je nezbytná k účelu jejich zpracování. 
Doba není dikcí Zákona přesněji vymeze-
na. Posuzuje se ad hoc podle konkrétních 
podmínek zpracování osobních údajů. 
Obvykle nepřesáhne období několika dnů, 
kdy je zpravidla objektivně možné zjistit 
újmu na majetku správce. Musí být organi-
začně a technicky zdůvodněná. 

Podle § 13 Zákona je správce povinen 
zabezpečit osobní údaje, mimo jiné určit 
režim jejich zpracování, kompetence a pří-
stupová práva k nim. Přijatá a provedená 
technickoorganizační opatření k zajištění 
ochrany osobních údajů v souladu se 
Zákonem a jinými právními předpisy jsou 
plně v kompetenci správce. Režim nahlí-
žení do záznamů musí být v souladu s úče-
lem zpracování – tj. výhradně v souvislosti 
s útokem na majetek nebo osoby. Podotý-
káme, že podle § 14 Zákona mohou 
zaměstnanci správce nebo zpracovatele 
a jiné osoby, které zpracovávají osobní 
údaje na základě smlouvy se správcem 
nebo zpracovatelem, zpracovávat osobní 
údaje pouze za podmínek a v rozsahu jím 
stanoveném a že podle § 15 odst. 1 Záko-
na jsou tyto osoby vázány povinností 
mlčenlivosti a to i po skončení zaměstnání 
nebo příslušných prací. V některých obyt-
ných domech se předpokládá, že bude 
záznam využit jako důkazní prostředek 
a přístup do záznamového zařízení je 
v souvislosti se šetřením upraven výhrad-
ně pro Policii České republiky, obecní poli-
cii, správnímu úřadu, pojišťovně. 

Podotýkám, že kamerový záznam je 
z pohledu ochrany osobních údajů i sou-
kromí lidí velmi agresivní a zneužitelný. 
Může tedy být pořizován až v případě před-
chozího neúspěšného využití jiných, z uve-
dených důvodů méně agresivních organi-
začních a technických postupů a prostřed-
ků. 

V případě záznamu veřejného pro-
stranství, např. v souvislosti s ochranou 
obvodových zdí, oplocení, vstupu, případ-

ně vjezdu do domu apod., musí být zabí-
rán výhradně úsek nezbytný v souvislosti 
s deklarovaným účelem zpracování, tj. 
ochranou majetku. Záznam veřejného pro-
stranství by mohl totiž být kvalifikován jako 
zpracování nad uvedený účel, tedy poru-
šení Zákona, případně jako porušení prá-
va na ochranu soukromí ve smyslu § 81 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, jehož posouzení je v působnosti 
soudu. 

Na https://www.uoou.cz/publikace/d-
s - 2 0 8 7 / p 1 = 2 0 8 7  p o d  t l a č í t k e m 
„Provozování kamerových systémů - Meto-
dika pro splnění základních povinností 
ukládaných zákonem o ochraně osobních 
údajů“ je však k dispozici příručka zpraco-
vaná oddělením registračních činností Úřa-
du, která mimo jiné obsahuje vzor tabulky 
označující zaznamenávaný prostor. 

Je velký rozdíl v pořizování záznamu 
a bez záznamu? 

Není-li pořizován kamerový záznam, 
nejedná se o zpracování osobních údajů. 
Tento postup není v režimu Zákona a neu-
možňuje Úřadu uplatnit Zákonem svěře-
nou dozorovou působnost. Nevztahují se 
na něj ani jednotlivé Zákonem stanovené 
povinnosti. I sledování osob kamerou bez 
jejich svolení však může být soudem kvali-
fikováno jako porušení výše zmíněných 
ustanovení občanského zákoníku.  ■

            Mgr. Ladislav Hejlík 
vedoucí oddělení stížností 
            a konzultací ÚOOÚ

Novinka	pro	Vás:	hřiště	a	parkoviště
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Od roku 2013 se vedly v Teplicích 
diskuze o tom, zda dojde k vybudování 
odstavných ploch, sportoviště a dětského 
hřiště v ulici Antala Staška. Po dvou letech 
příprav se záměr nyní realizuje.

Prvotní záměr města Teplice se nese-
šel  s příznivým ohlasem lidí, žijících 
v přilehlých domech. Největším předmě-
tem sporu bylo další využití travnaté plo-
chy v okolí, která převážně sloužila k ven-
čení psů. „Se záměrem města bylo naše 
družstvo SBD Mír seznámeno ve 3. čtvrt-
letí roku 2013. Po zveřejnění záměru na 

našich bytových domech, obdrželo před-
stavenstvo družstva v prosinci roku 2013 
nesouhlasné stanovisko družstevníků 
bytových domů Antala Staška 1706 – 
1709,“ říká předseda představenstva SBD 
Mír “Teplice” Marek Andrášek.  

Nesouhlas obyvatel však vzešel 
z nedostatku informací, a v lednu 2014 
proběhlo společné jednání mezi zástupci 
města Teplice, SBD Mír a obyvateli. „Na 
jednání byl celý záměr podrobně vysvět-
len a obyvatelům byly zodpovězeny jejich 
dotazy. Zástupci města Teplice přislíbili 
zapracování změn do projektové doku-
mentace, které vyplynuly z konstruktivní 
diskuse. Po jednání na místě stavby druž-
stvo opětovně požádalo družstevníky 
dotčených domů o vyjádření svého stano-
viska, na domech proběhla nová podpiso-
vá akce a většina našich družstevníků 
vyjádřila se záměrem města Teplice svůj 
souhlas, který svým rozhodnutím podpoři-
lo i představenstvo družstva a k většinové-
mu názoru družstevníků se přiklonilo,“ říká 
Marek Andrášek.  

Po složitém začátku už  při vzniku 
projektu nic nebránilo a byly zahájeny  
veškeré přípravné práce tak, aby mohl být 
záměr zrealizován. „V lokalitě se družstev-
níci, a to nejen našich domů, potýkali jak 
s nedostatkem parkovacích míst, tak 
s absencí dětského hřiště a zeleně. 
Všechny tyto prvky byly dle našeho názoru 
do projektu citlivě zakomponovány. Na 
nevyužité ploše tak dochází ke zbudování 
nových 79 parkovacích míst. Bude zde 
zbudováno nové oplocené dětské hřiště 
s moderními a zábavnými herními prvky, 
dráha pro kolečkové brusle a celkově 
bude toto území podpořeno novou výsad-
bou zeleně, která zde citelně chyběla. 
Chápeme, že některé aspekty záměru 
i nyní vyvolávají otázky a třeba i nevoli, 
nicméně město Teplice projekt realizuje 
svým nákladem a neměli bychom mu 
v této činnosti bránit,“ dodal Marek Andrá-
šek.

 V současné době jsou realizační 
práce v plném proudu a vše by mělo být 
dokončeno do konce roku.  ■         
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Vše	se	dá	vyřešit	a	domluvit	se

Družstvo SBD „Mír“ Teplice by se bez 
podobných osob těžko mohlo obejít. 
Ochota, obětavost a  neustále v pra-
covním nasazení. To jsou hlavní jmeno-
vatelé u místopředsedkyně předsta-
venstva SBD ”Mír“ Teplice, kterou je 
Jaroslava Tomsová. Ta je zároveň i dele-
gátkou v objektu Jana Koziny 1376.

 Jak vzniklo spojení Vás a družstva?
Vše vzniklo po našem nastěhování do 
domu v ulici Jana Koziny. Byla jsem zde 
mezi prvními nájemníky a když se rozho-
dovalo o tom, že by vznikla samospráva, 
tak jsem se do dění kolem domu zapojila. 
Práci jsme si rozdělili a fungovali jsme. Při 
této příležitosti bych ráda zavzpomínala 
na pana Soukupa, který byl domovníkem 
a zcela úžasným způsobem se o dům sta-
ral a hodně jsem se od něho přiučila. Po 
uplynutí funkčního období delegáta p. Heb-
nara jsem byla zvolena delegátkou. 

Nejenom, že působíte jako delegátka, 
ale zároveň jste i členem představen-
stva SBD ”Mír“ Teplice.
Jsem totiž ekonomkou a tak mohu svou 
odbornost v představenstvu uplatnit. Od 
roku 2008, po úmrtí člena představenstva, 
jsem byla kooptována do představenstva.  

Kromě Vaší práce v představenstvu 
jste i předsedkyní bytové komise. Jaká 
je zde pracovní náplň?
Projednáváme převody, podnájmy bytů, 
řešíme také výstrahy před vyloučením, 
které se týkají neplatičů. Zde musím uvést, 
že bohužel výstrah posíláme stále více, 
protože se zvyšuje počet neplatičů. A nej-

větším problémem je, že lidé s námi neko-
munikují. Družstvo nechce nikoho hned 
vystěhovávat, ale jeho problém s ním řešit. 
Ne si myslet, že nemám povinnost platit. 

Zhoršuje se platební morálka družstev-
níků?
Důležitou věcí je, že družstvo nenechává 
nic náhodě a závazky obyvatel vymáhá. 
Nechceme totiž skončit jako další družstva 
v republice, kde mají lidé milionové pohle-
dávky a v řadě případů už i nevymahatel-
né. Naše družstvo si vše velice pečlivě 
hlídá a nově lidé dostávají v případě 
závazku výstrahu podstatně dříve, než 
tomu bylo v minulosti. A vracím se ke své 
předchozí odpovědi. Do potíží se může 
dostat každý, ale ne každý se pak k problé-
mu umí postavit čelem. Zejména znovu při-
pomínám důležitou komunikaci s druž-
stvem. Vše se dá vyřešit a domluvit se.
 
Jak jste na tom s volným časem?
Je pravdou, že jsem hodně pracovně vytí-
žená, ale na druhou stránku jsem za to 
ráda a nedokážu si moc představit, že 
bych jenom seděla doma. Mám svou práci 
v pozici ekonoma v soukromé firmě, 
následně činnosti pro družstvo, ale najdu 
si čas na koníčky, vnoučata a na přátele.  ■

V roce 2002 jsme obdrželi bezúplatným 
převodem pozemek v Gagarinově uli-

ci, na němž se nacházelo dětské hřiště.-
Pozemek, na kterém se hřiště v Gagari-
nově ulici nachází, jsme obdrželi v roce 
2002 bezúplatným převodem od města 
Teplice. Od tohoto roku družstvo zajišťuje 
pravidelnou údržbu pozemku a provádění 
oprav. Opravy a revize těchto herních prv-
ků  provádí město Teplice, jelikož je jejich 
vlastníkem. V roce 2012 byla družstvem 
provedena celková revitalizace pozemků 
v této lokalitě, která spočívala ve zbudová-
ní nových chodníků ze zámkové dlažby 
a nové asfaltové komunikace a to nákla-
dem bezmála 3 900 000,- Kč. 

V letošním roce bylo rozhodnuto, že 
bude provedena rekonstrukce stávající 
dlažby v místě pod herními prvky a to jejím 

vybouráním a nahrazením novou zámko-
vou dlažbou. Tato část dlažby se v roce 
2012 neupravovala, neboť její stav byl v 
době revitalizace uspokojivý. Původní, 
nyní již nevyhovující dlažba bude vybourá-
na a nahrazena zámkovou dlažbou. V pro-

storu před herními prvky a stávajícím pís-
kovištěm bude vytvořen z barevné dlažby 
skákací panák pro děti. Náklady na opravu 
budou činit cca 213 000,- Kč. Práce prová-
dí firma STOSTAV s.r.o. Teplice a vše by 
mělo být dokončeno v průběhu měsíce lis-
topadu. 

Opravy prováděné v roce 2012 a i ta 
letošní, jsou hrazeny ze střediska pozem-
ků družstva. Věříme, že touto úpravou 
nabídneme maminkám, ale třeba i tatín-

kům a jejich dětem, bydlícím v okolí pří-
jemné posezení v hezkém prostředí. 

Co se týká obdobných projektů 
v rámci družstva, k tomu můžeme uvést, 
že v letošním roce bylo dohodnuto osaze-
ní herních prvků u dalšího objektu, v uza-
vřeném vnitrobloku domů Jankovcova – 
Potěminova. V průběhu zimy proběhne 
výběr herních prvků, jejich osazení a to 
tak, aby v příštím roce bylo hřiště připrave-
no a družstevníci z našich domů je mohli 
plně využívat.

Další obdobnou akcí je i revitalizace 
nově oploceného pozemku za domem 
v ulici K. Čapka. Zde se v současné době 
tvoří návrh úpravy tohoto prostoru. Návrh 
bude poté delegátem objektu projednán 
na členské schůzi, tak aby plně vyhovoval 
požadavkům družstevníků bydlících 
v domě, kteří tak získají příjemnou plochu 
k relaxaci. Záměrem delegáta objektu je 
výsadba nové zeleně a keřových porostů, 
vybudování altánku a úprava přístupových 
cest ke stávajícímu pískovišti a novým prv-
kům.       

Vzhledem k tomu, že tyto pozemky 
jsou oplocené, budou sloužit pouze uživa-
telům uvedených domů, tudíž náklady za 
úpravy těchto ploch a pořízení nových prv-
ků budou hrazeny z prostředků na opravy 
příslušných objektů.   ■

Revitalizace	pozemků	v	Teplicích

Leden 2016
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Vítězkou	listopadové	soutěže	se	stala	paní	
Zdeňka	Brumlová	z	Teplic

Osmisměrka, tradiční 
a populární soutěž 

mezi družstevníky, zná svého dal-
šího vítěze. Štěstí se v posled-
ním čísle usmálo na paní Zdeňku 
Brumlovou z Teplic, která za 
správné vyluštění převzala 
z rukou předsedy představen-
stva SBD “Mír” Teplice Marka 
Andráška poukázku na dvacet 
vstupů do Aquacentra Teplice. 

„Jsem nesmírně ráda, že 
jsem vyhrála. Moc mě to potěši-
lo, protože se v současné době 

léčím po operaci kolene. V  rámci 
rehabilitace bude pro mě plavání 
a relaxace v Aqauacentru výbor-
né. Vůbec jsem nečekala, že 
bych mohla vyhrát. Osmisměrku 
luštím pokaždé, hlavně pro zába-
vu. Jsem za ni moc ráda, protože 
díky ní strávím s luštěním příjem-
né odpolednem,“ říkala po pře-
dání výhry šťastná paní Brumlo-
vá. 

O soutěžní osmisměrku je 

mezi družstevníky velký zájem. 

„Každým číslem se počet správ-

ných luštitelů navyšuje, což je 

moc dobře a jsme za to rádi, že je 

oblíbený nejenom náš družstev-

ní zpravodaj, ale i samotná sou-

těž osmisměrky. V posledním 

čísle správně odpovědělo na 

naši soutěž přes tři stovky druž-

stevníků. Chtěl bych Vám popřát 

příjemné počtení ve zpravodaji 

a také hezké chvíle u osmisměr-

ky a následně pak i štěstí při loso-

vání, protože pro vítěze je vždy 

připravena hezká cena,“ uvedl 

předseda představenstva SBD 

“Mír ” Teplice Marek Andrášek. ■

Napsali	nám...

 objektu samosprávy Vč .129,  Př í tkovská 
1652 docházelo během 
roku 2014 a 2015 k vysoké-
mu počtu havárií odpadů. 
Odstranění protlaky a dal-
ším čištěním bylo pouze 
dočasné a finančně nároč-
né. Na schůzi samosprávy 
bylo rozhodnuto požádat 
družstvo o provedení opra-
vy komplexně – rekon-
strukce a výměna odpado-
vého potrubí ve sklepních 
prostorách. Pro akci na 
základě zpracovaných 
cenových nabídek byla zvo-
lena firma INSTAS s.r.o 
Melíšek. Technicko organi-
zační zabezpečení pro-
běhlo tak, aby realizace 
začala počátkem měsíce 
července s dobou trvání 
1 měsíc. Jednalo se o zem-
ní výkopové práce a prove-
dení závěsného systému 
potrubí ve sklepních pro-
storách objektu. Zde po rea-
lizaci sond bylo nutné pře-
konat více jak jeden metr 

silnou vrstvu betonu v dél-
ce několika metrů pro při-
pojení na vnější kanalizaci. 
Rozbití betonu zatížilo celý 
objekt vysokou prašností, 
tedy celkově zhoršením 
podmínek bydlení pro naše 
nájemníky. Velmi dobrou 
organizací činnosti techni-
ka pana Ladislava Jurici 
a předáka Romana Kurky 
bylo dosaženo co nejmen-
šího dopadu na chod celé-
ho objektu. Ochota komu-
nikovat s nájemníky, sníže-
ní prašnosti zástěnami 
z netkaných textilií, ale 
i pomoc při odstranění dal-
ší drobné havarie na vodo-
vodním řádu naplnila před-
stavy o kvalitním a zodpo-
vědném přístupu nejen fir-
my, ale i jednotlivců. Našim 
nájemníkům patří dík za 
pochopení vzniklé nepří-
jemné situace a pracovní-
kům firmy vyslovení podě-
kování a uznání. ■ 

           Mgr. Štych Petr
delegát objektu č. 129

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 obdrží permanentku do 

Aquacentra v Teplicích v hodnotě 1000 Kč. 


