
Vyjádření kontrolní komise k současné situaci ve výboru SVJ a k jeho fungování  

 

Za kontrolní komisy: 

    Vlasta Kallupová (tel.: 607 252 669, vlasta.kallupova@seznam.cz) 

    Mgr. Aneta Biskupová, DiS. (tel.: 732 468 374, an.biskupova@email.cz)  

 

Kontrolní komise by se ráda vyjádřila k fungování výboru SVJ a současné situaci, která se 

odehrává mezi členy po tom, co byl do výboru SVJ zvolen nový člen pan František Chroust. 

Z pohledu KK je situace mezi členy výboru naprosto neúnosná. Při každé schůzi, které 

se KK účastnila, byla většina času ze strany pana Chrousta věnována dohadům, řešení 

osobních sporů a slovíčkaření. Z čehož vyplývá, že tím pádem bylo vyřešeno jen velmi málo 

podstatných věcí a i u nich byla mezi členy výboru SVJ obtížná domluva. Při schůzích výboru 

SVJ pan Chroust převážně používá velice zvýšeného hlasu, mnohdy dochází ze strany pana 

Chrousta k urážení či obviňování členů výboru, KK a dokonce i přítomných hostů. 

KK dospěla k názoru, že poslední zvolený člen pan Chroust nezapadl svým chováním, 

přístupem (např. odmítání převzetí práce po předchozím členovy, spolupráce mezi ostatními 

členy, dodržování zaběhlého systému evidence činnosti výboru, jednáním bez pověření 

navenek za předsedu výboru aj.) a ochotou dodržovat vzájemný respekt mezi stávající členy 

výboru SVJ. Z důvodu, že se vyhrazený čas schůze využívá spíše k dohadům, se KK 

domnívá, že není pak již mnoho prostoru pro řešení podstatných a mnohem důležitějších věcí.  

 Místnost, v níž probíhají schůze výboru SVJ je poměrně malá a důrazné zvyšováni 

hlasu, dá se říct, až řevu mnohokrát i vyhnalo zastupujícího člena KK včetně hostů (vlastníků) 

ze schůze. Na jedné ze schůzí málem došlo k tělesné potyčce mezi panem Chroustem a 

údržbářem panem Vodárkem, kdy pan Chroust téměř nedokázal udržet emoce na uzdě. Z 

pohledu KK je tento způsob vystupování neetický a může SVJ poškodit či způsobit i mnoho 

dalších problémů při jednání s dalšími dodavateli - což by mohlo pro SVJ být velice 

nepříjemné. Do výboru SVJ jsou voleni zástupci z vlastníků a měl by zde tedy být kladem 

důraz i na způsoby vystupování na venek a na určitou loajalitu.  

 

Nesouhlas s rozdělováním zakázek 

Dále KK výhradně nesouhlasí s navrženým postupem pana Chrousta, kdy požaduje 

rozdělování zakázek při renovaci kanalizace v domu Tererova 1355-1356 tak, aby jednotlivé 

faktury za renovaci byly pouze do takové výše, aby bylo možné hradit faktury bez souhlasu 
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vlastníků SVJ - tedy snaha o obcházení vlastníků. Dále pan Chroust trvá na renovaci 

kanalizace bez podložení projektovou dokumentací a odmítá výběrové řízení na firmu, která 

renovaci provede. S tímto postupem KK nesouhlasí hned z několika důvodů: vlastníci mají 

právo rozhodovat v takto velkých zakázkách o postupech výboru SVJ a současně se KK 

domnívá, že rozdělování zakázky nakonec v konečném součtu celkovou cenu navýší a bez 

projektové dokumentace rovněž nemusí být zachována ústně dojednaná kvalita materiálu, 

termín realizace aj.  

 

Doporučení  

Vzhledem k současným vztahům mezi členy výboru SVJ, neplnění práce dle domluvy 

s ostatními členy výboru SVJ a nevhodnému chování pana Chrousta a to nejen k ostatním 

členům výboru SVJ, ale i při jednání s dodavateli doporučuje KK vlastníkům zvážit, zda by 

bylo vhodné pana Chrousta odvolat z funkce člena výboru SVJ. 

 

 

V Praze dne 20. 09. 2022 

Za KK vypracovala: Mgr. Aneta Biskupová, DiS.  

Za KK zkontrolovala: Vlasta Kallupová    


