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----- Original Message -----  

From: "Hana Šormová" <hana@milansorm.cz> 

To: "PhDr. Ludmila Hanzíková, CSc." <kontrola@stouracova.cz> 

Cc: "výbor SVJ Štouračova 17,19,21" <vybor@stouracova.cz> 

Sent: Thursday, April 05, 2012 2:46 PM 

Subject: Shromáždění členů SVJ 

 

Dobrý den, 

v souvislosti s oznámeným shromážděním členů SVJ žádám Vás jako zmocněného člena 

společenství o zaslání kopie seznamu členů, kteří podpořili svolání shromáždění. 

Protože jsem nebyla nikým oslovena ohledně tohoto souhlasu, žádám rovněž o zaslání uvedeného 

schvalovaného textu. 

Z důvodů možnosti seznámení se z podklady pro shromáždění (viz stanovy SVJ čl. VII odst.8) dále 

žádám o zaslání přesného znění textu, kterým mají být změněny stanovy SVJ (bod 4 pozvánky) a o 

zaslání seznamu navržených kandidátů do výboru (bod 5 pozvánky). 

 

Hana Šormová 

 

 

 

----- Original Message -----  

From: <kontrola21@email.cz> 

To: "Hana Šormová" <hana@milansorm.cz> 

Sent: Friday, April 06, 2012 1:26 PM 

Subject: Re: Shromáždění členů SVJ 

 

Dobrý den. 

 veškeré materiály budete mít k dispozici na shromáždění vlastníků. Předpokládáme, že se zúčastní-

te. Kopie předem nikomu zasílat nebudeme. 

 

 

 

----- Original Message -----  

From: "Hana Šormová" <hana@milansorm.cz> 

To: "PhDr. Ludmila Hanzíková, CSc." <kontrola@stouracova.cz> 

Cc: "výbor SVJ Štouračova 17,19,21" <vybor@stouracova.cz> 

Sent: Friday, April 06, 2012 10:16 PM 

Subject: Re: Shromáždění členů SVJ 

 

Dobrý den, 

opakovaně Vás jako zmocněného člena společenství žádám o zaslání přesného znění textu, kterým 

mají být změněny stanovy SVJ (bod 4 pozvánky) a o zaslání seznamu navržených kandidátů do vý-

boru (bod 5 pozvánky). 

 

Protože se zdá, že jste se dosud dostatečně neseznámila se stanovami SVJ (což je opravdu překva-

pující, když už je hodláte na shromáždění měnit), jsem nucena Vás upozornit na čl. VII odst. 8, kde 

se ve třetí větě jasně píše: 

 

"Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitěj-

ším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny." 

 

Protože jste z pro mne nepochopitelných důvodů text změny stanov a seznam navržených kandidátů 

k pozvánce nepřipojila a protože oba tyto podklady bezesporu patří k nejdůležitějším bodům jedná-
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ní, tj. změně stanov SVJ a volbě členů výboru, mám podle stanov SVJ nesporné právo se s nimi se-

známit ještě před vlastním shromážděním. 

Toto právo člena společenství je ve stanovách SVJ uvedeno zcela jistě právě proto, aby se členové 

mohli předem seznámit s projednávanými body a na základě toho mohli zvážit jak svou účast na 

shromáždění, tak aby v případě své nepřítomnosti na jednání mohli dát jasné instrukce zplnomoc-

něné osobě ohledně jejího hlasování v daných bodech. 

Jistě sama nechcete, aby se nerespektování tohoto práva člena na informace mohlo stát důvodem 

případného zpochybnění právoplatnosti uvedeného shromáždění a na něm přijatých usnesení. 

 

Doufám, že znovu zvážíte své překvapivě odmítavé rozhodnutí a uvedené podklady mně jako členu 

společenství poskytnete (opravdu nechápu, co je na nich tak tajného, že nemohou být zveřejněny 

předem a zpřístupněny v rámci pozvánky všem členům společenství – to by mělo být přece napros-

tou samozřejmostí). 

V opačném případě budu nucena takovéto hrubé porušování stanov SVJ (zejména od Vás jako 

předsedkyně kontrolní komise!) hodnotit jako velmi závažný čin a budu muset s ním seznámit 

ostatní členy našeho společenství. 

 

Hana Šormová 

 

 

 

----- Original Message -----  

From: <kontrola21@email.cz> 

To: "Hana Šormová" <hana@milansorm.cz>; <michal.kubis@email.cz>; "Petr DUB" 

<dub@fme.vutbr.cz>; "milan valíček" <milan.valicek@post.cz>; "Karel Slezák" 

<karel.slezak@seznam.cz>; <andrea.sterbova@email.cz> 

Sent: Tuesday, April 10, 2012 7:11 AM 

Subject: Re: Shromáždění členů SVJ 

 

Dobrý den. 

 Vaše prosba ohledně materiálů ke shormáždění nás zastihla na prahu velikonočních svátků a v do-

bě řádné dovolené. Prosbu opakujete opět ještě v době řádného volna, kdy není většina z nás k za-

stižení doma. 

  Materiály jsou budou v souladu se Stanovami k nahlédnutí.  Podpisová listina se jmény těch, kdo 

byli v době obcházení bytů právě k zastižení, je tč. u Ing. Kubiše a bude se nadále nacházet u mne. 

Takto bylo uvedeno již v pozvánce. V čase mezi 19 -20 h je možno nahlédnout. 

  Návrh změny jediného bodu Stanov se  precizuje a o jeho platnosti rozhodne až shromáždění. Bu-

de k nahlédnutí (na nástěnce ve vchodu nebo u mne) rovněž ještě před konáním schůze, tedy v sou-

ladu se Stanovami. 

   Kopie materiálů nebudeme nikomu předem rozesílat, což jsem Vám sdělila již v odpovědi na prv-

ní dopis. 

               S pozdravem L. Hanzlíková 

 

 

 

----- Original Message -----  

From: "Hana Šormová" <hana@milansorm.cz> 

To: "PhDr. Ludmila Hanzíková, CSc." <kontrola@stouracova.cz> 

Cc: "výbor SVJ Štouračova 17,19,21" <vybor@stouracova.cz> 

Sent: Tuesday, April 10, 2012 9:00 PM 

Subject: Re: Shromáždění členů SVJ 

 

Dobrý den, 
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dialog s Vámi není jednoduchý, protože neodpovídáte na to, na co se ptám (seznam navržených 

kandidátů do výboru), ale přitom opakujete to, co už jste psala (nerozesílání kopií). 

Přesto to zkusím znovu. 

 

1. 

Vždy jsem Vás o dané podklady žádala, nikdy jsem o ně neprosila (já obvykle o to, na co mám ná-

rok, žádám a o to, na co nárok nemám, pak prosím). 

Navíc jsem žádnou odpověď neurgovala (pouze jsem reagovala na Vaši odpověď), takže jste si 

klidně mohla užívat dovolenou i svátky a odpovědět mi až po nich. 

 

2. 

V pozvánce (ani mailové, ani na nástěnce) není nikde uvedeno, že podpisová listina je v nějakou ur-

čenou dobu u Vás k nahlédnutí (v pozvánce je pouze uvedeno, že je u Vás uložena – toť vše). 

 

3. 

Návrh změny stanov musí být přiložen k pozvánce nebo být zpřístupněn k nahlédnutí – ne ovšem až 

těsně před shromážděním, ale již v době rozeslání pozvánky. 

Je mi to trapné stále opakovat, ale znovu musím ocitovat (již citovanou) třetí větu odst. 8 čl. VII 

(zkuste si ji už konečně pečlivě přečíst, abyste pochopila, co je a co není "v souladu se stanovami"): 

 

"Dále se v pozvánce uvede, kde se mohou členové společenství seznámit s podklady k nejdůležitěj-

ším bodům jednání, pokud nejsou tyto podklady k pozvánce připojeny." 

 

4. 

Mou žádost o zaslání seznamu navržených kandidátů do výboru (bod 5 pozvánky) stále ignorujete – 

můžete aspoň sdělit, kolik nových členů se do výboru bude volit? Nebo i to je tajné? 

 

5. 

Že mi kopie nepošlete, mi nemusíte opakovat, to jsem pochopila už z Vaší první odpovědi. Žádostí 

o zaslání kopie jsem Vás chtěla pouze ušetřit ztráty Vašeho svátečního času, kterou byste asi utrpěla 

při mé osobní návštěvě u Vás ohledně zmiňovaných podkladů. 

 

6. 

Ve svých odpovědích používáte zájmeno "my". O koho se to jedná? Je snad zmocněných členů spo-

lečenství více? 

 

PS. 

Využiji tedy Vaší dodatečné nabídky a ve středu Vás ve Vámi určeném čase navštívím, abych se 

seznámila se všemi uvedenými podklady pro chystané shromáždění. 

Pro jistotu je znovu zopakuji: 

– seznam členů, kteří podpořili svolání shromáždění, včetně znění schvalovaného textu 

– přesné znění textu, kterým mají být změněny stanovy SVJ 

– seznam navržených kandidátů do výboru 

 

Hana Šormová 

 

 

Pozn. 

Na tento můj mail jsem už od ní nedostala dodnes (12. 4. 2012) žádnou odpověď :-( 

Při osobní návštěvě (spolu s Ing. Zámečníkem) v uvedený nabízený termín nám PhDr. Hanzíková  

pouze na chvíli půjčila listinu se seznamem členů, kteří podpořili svolání shromáždění. Přesné znění 

textu, kterým mají být změněny stanovy SVJ, ani seznam navržených kandidátů do výboru nám ne-

ukázala (dá se říci, že nás doslova vyhodila se slovy, že ona se s námi bavit nebude). 


