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Funkcionářům výborů společenství  

         
                    V Praze dne 4. října 2019 
          Naše zn.: Se/2019/146 
 
Věc:   Pozvánka na semináře 
 
 
Vážení, 
 
        naše družstvo pro své klienty, zastoupené funkcionáři výborů společenství či 
představenstev družstev, pořádá několik akcí – seminářů, na nichž si buď připomeneme již 
probírané téma – GDPR – nebo se budeme věnovat novým záležitostem – moderní 
komunikaci mezi družstvem a klientem.  
 
       Další akcí je nabídka zhlédnutí funkční ukázky výroby teplé vody vlastní kapacitou.  
 
        K jednotlivým akcím: 
 

1. Seminář „Zkušenosti s aplikací „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.“(dále jen GD/R) 

 
        Tento seminář, jehož předcházející uvedení získalo nejvyšší ohlas, plánujeme ve dvou 
termínech, a to: 
 
a) 14. 11. 2019, tj. čtvrtek, od 18:30 do 20:00 hod. 
b) 18. 11. 2019, tj. pondělí, od 17:30 do 19:30 hod.  
 
         Přednášející – JUDr. Morávek, Ph.D. – vzhledem k odbornosti a letitým zkušenostem, 
vzbudil značný ohlas svým vystoupením a dá se tedy předpokládat, že jím přednesené 
zkušenosti z aplikace GDPR v praxi pomohou mnohým vyvarovat se chyb či tápání v této, 
nyní tak sledované oblasti. 
 

2. Seminář „Nový systém komunikace mezi družstvem a jeho klientem – společenstvím“ 
 
         Pro zlepšení komunikace mezi družstvem a klientem, zvláště pak s posílením možnosti 
náhledu na jednotlivé oblasti, především pak ekonomické, budete seznámeni na tomto 
semináři. Nový systém, nazvaný E-domovník, umožňuje nejen výše zmíněnou komunikaci, 
ale i vstupy členů spolu s informacemi o SVJ a školení se bude konat v termínech: 
 

a) 3. 12 2019, tj. úterý, od 17:30 do 19:30 hod.  
 
        Předchozí dva semináře se budou konat v Hotelu ILF, Budějovická 15/743, Praha 4, 
který se nachází nedaleko stanice metra „C“ Budějovická.  
 



3. Seminář „Ohřev TUV v SVJ Pomořanská 485 – 487, Praha 8 
 
        V poslední době se objevilo několik nově skloňovaných možností úspor, k nimž patří i 
vlastní výroba tepla či teplé užitkové vody. Nejčastěji se objevují nabídky na vybudování 
vlastní plynové kotelny nebo využití moderních metod (slunce, vzduch) na výrobu tepla. 
 
       Jeden z našich původních objektů, nyní SVJ Pomořanská 485 – 487, Praha 8, dům o 186 
bytech, zkusil cestu využití vysokoteplotních tepelných čerpadel pro výrobu tepla, na ohřev 
teplé vody. Jakou cestou se společenství muselo ubírat, kolik finančních prostředků muselo 
vynaložit, kolik nervů to stálo, jaké jsou výsledky – to všechno se dozvíte a na vlastní oči 
uvidíte na této akci, pořádané společně s výborem společenství. 
 
       Termíny u tohoto semináře budou určeny podle zájmu, mělo by se však jednat o dny do 
konce října – část zařízení je totiž umístěna na střeše domu. V příloze jsou připraveny 
přihlášky na jednotlivé semináře. Doručit je možné jak na e-mail předseda@stavbar.cz nebo 
poslat poštou či prostřednictvím příslušných OBS. 
 
       Vážení, pro zaznamenání účasti na jednotlivých seminářích využijte přiložené přihlášky a 
uveďte na sebe kontakty, tedy telefon, či e-mail. Pevně věříme, že semináře ke GDPR a 
k systému komunikace se budou konat bez větších problémů v uvedených termínech, určité 
problémy mohou být u semináře na domě Pomořanská, kdy prohlídka zařízení je nutná za 
dobrého počasí. Tahákem však budou dosažené výsledky, kdy téměř celá spotřeba tepla na 
výrobu teplé vody je krytá z vlastního zařízení. A i technická dokonalost provedení, zvláště 
pak brojlerové místnosti.  
 
        Těším se tedy na setkání a obracím se na Vás s prosbou, abyste přihlášky zaslali v co 
nejkratším termínu. 
       
        S pozdravem 
 
 
 
 
              Ing. František Sojka, v.r. 
                         předseda představenstva  
 
Příloha: dle textu  
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