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Společenství vlastníků pro dům 2595 až 2602 Práčská, Praha 
 

po úspěšném hlasování per rollam celkem 57301 hlasů pro, což je 75,4 %, upřesňujeme akci na výměnu zvonkových 

panelů v našem domě. Proti bylo jen 7 vlastníků, někteří se hlasování bohužel neúčastnili vůbec. 

 

Výměna zvonkových panelů a domovních telefonů bude zahájena v 2. polovině 

února. Aby mohl dodavatel dodržet ceny, které se stále zvyšují, sdělte prosím 

obratem, máte-li zájem o některý z videotelefonů, případně jiný.  
 

U obou vchodů bude instalováno 20 zvonkových tlačítek a mluvítko s kamerou. Po zazvonění 

zazní tón v příslušném bytě. Tón je generován elektronicky ve vyšších frekvencích. Pokud by 

některý uživatel tento vysoký zvuk špatně slyšel, nabízíme přidání relé a sepnutí jakéhokoli 

jiného zdroje zvuku – obyčejný zvonek, sirénku, bzučák apod. 

 

Telefony v bytech budou umístěny na stávajících místech, jenom budou vyměněny za nové.  

Tlačítka zvonků u schodišti na patrech, zůstanou beze změny. 

 

Zvonění od vchodu má mírně odlišný tón od zvonění z patra. Po zazvonění u zvonkového panelu se 

hovor přepne automaticky do určeného bytu. V jiných bytech nebude hovor slyšet. Stiskem tlačítka 

pro otevření dveří na telefonu uvolní uživatel bytu elektrický zámek vchodu. Bude při tom slyšet 

bzučení. Vždy se otevírají jen ty dveře, od kterých zvoní návštěva.  

 

Na financování akce bude využito fondu oprav tak, jak bylo schváleno 

v rozpočtu na rok 2022. SVJ uhradí audiotelefony (pouze zvuk). Bude 

použit telefon se sluchátkem SPRINT. Zájemcům o videotelefon bude cena 

audiotelefonu odečtena. 



V panelu se zvonkovými tlačítky budou u obou vchodů kamery, proto je možné, aby ti, kteří si 

doplatí cenu za videotelefon mohli podívat na obraz kamery a do obličeje návštěvy. Videotelefonů 

je k dispozici několik, dodavatel nabízí dva typy, ale do vašeho bytu lze dodat i jiný typ s jiným 

vzhledem nebo funkcemi. Všechny videotelefony jsou bez sluchátka, jsou tzv.“hands-free“. 

 

Cena videotelefonu CLASSE 100 basic s barevným 

displejem 5“ (asi 12,5cm) je s příplatkem 

5.498 Kč. Zaplatit ji můžete i ve splátkách 300,- 

Kč až 500,- Kč měsíčně bez navýšení. Splátka by 

byla přičtena k vašim zálohám za služby u SVJ.  

 

 

Videotelefon vám umožní zjistit, zda jde návštěva 

opravdu k vám nebo zda je to jen možnost, aby se 

do domu dostal nezvaný host. 

V takovém případě neohlášenou „návštěvu“ do 

domu nepustíte. 

 

Nebo naopak můžete sdělit doručovateli nebo 

lékaři, v kterém patře bydlíte a že může návštěva 

použít výtah v domě.  

 

 

Zhodnotit svůj byt nebo si svůj život udělat luxusnějším můžete i jinak. Nabízený videotelefon je 

možné napojit na wifi ve vašem bytě. Návštěva se pak dozvoní na váš mobil ať jste kdekoliv. A vy 

můžete návštěvě sdělit například ať chvíli počká, že už jdete z nákupu domů nebo ať předá balíček 

sousedovi, který je doma atd. 

   

Cena videotelefonu CLASSE 100-WiFi s barevným 

displejem 5“ (asi 12,5cm) je s příplatkem 

9.327 Kč. Zaplatit ji můžete i ve splátkách 300,- 

Kč až 500,- Kč měsíčně bez navýšení. Splátka by 

byla přičtena k vašim zálohám za služby u SVJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten, kdo nemá o výměnu nového telefonu v bytě zájem, sdělí toto do poštovní schránky v čp. 

2601/99 nebo e-mailem. Takový telefon bude uložen ve skladu SVJ s tím, že montáž telefonu v jiné 

době bude vlastníkovi připsána k úhradě. Telefon však již nebude možné reklamovat.   


