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Jednoduchý návod, jak pozvat další sousedy, naplnit společenstvo užitečnými 

informacemi a naplno využít všech funkcí serveru Sousedé.cz. 

 

Pozvání dalších sousedů do společenstva: 

 

Aby vaše společenstvo na www.sousede.cz plnilo svůj účel a ulehčovalo vám komunikaci se 

sousedy či správcem, je důležité, aby vás bylo ve společenstvu co nejvíce. Jak se tu sejdete? 

 

Je to jednoduché! 

 

 

 

Na stránkách společenstva stačí kliknout na odkaz „Pozvat do společenstva“ v pravé horní 

části. Nabízíme vám možnost rozeslat pozvánky přímo jako e-mail či využít verze pozvánek 

určených k vytištění a následnému umístění na nástěnku ve společných prostorách domu, do 

schránek vašich sousedů či na obecní vývěsku. Ve všech případech pozvánky obsahují návod, 

jak se do vašeho společenstva přidat. 

 

Vkládání informací: 

 

Všechny informace (kromě vzkazu správce) může na stránky společenstva vkládat jakýkoliv 

jeho člen. Člen společenstva může upravovat a mazat pouze své vlastní příspěvky; správce 

společenstva má tuto možnost u veškerých, tedy i cizích příspěvků.  

Vodorovné menu v horní části stránek pod hlavičkou společenstva napomáhá základnímu 

pohybu po stránkách společenstva a vkládání obsahu do jednotlivých rubrik. Pod každou 

záložkou je vždy vpravo umístěn odkaz přidat, kterým se vkládá nový obsah. 

 

 

Stránka společenstva – Přehledná stránka s nejnovějším děním v základních rubrikách 

vašeho společenstva. 

 

Správa společenstva – Stránka pro základní i pokročilé nastavení společenstva, vkládání 

vzkazu správce a rozesílání hromadného e-mailu členům společenstva (zobrazuje se pouze 

správci/správcům společenstva). Další možnosti vysvětleny níže. 

 

Nástěnka – Místo pro rychlé vzkazy všem členům společenstva, ve kterých je možné odkázat 

např. na nově vložený materiál. 

 

Kontakty – Adresář členů společenstva, dalších obyvatel domu, správcovské firmy, služeb a 

firem z okolí, zkrátka jakéhokoli důležitého kontaktu, který by měli vaši sousedé znát. 

 

Dokumenty/články – Vkládejte dokumenty ze svého počítače či pište články (zápisy ze 

schůzí, zajímavosti z domu) přímo na www.sousede.cz.  Podporujeme všechny klasické 

formáty dokumentů, v článcích můžete vkládat videa z YouTube, Google Video a dalších 

serverů.  

http://www.sousede.cz/
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Kalendář – Naplánujte společné akce, nahlaste svou účast, případně se předem omluvte. 

 

Ankety/plánovač – Vyjádřete se k problémům či otázkám v hlasování. Anketa přisuzuje 

každému sousedovi jeden hlas, zatímco plánovač pracuje s vašimi preferencemi – hlasovat 

můžete pro více vyhovujících možností, z nichž jednu můžete upřednostnit jako nejlepší. 

 

Fotogalerie – Sdílejte fotografie ze společných akcí či týkající se společných problémů, 

podělte se o své fotografické úlovky, které mohou být zajímavé i pro vaše sousedy. 

 

Diskuze – Vytvořte téma, ke kterému máte co říct, a diskutujte se svými sousedy, vaše debaty 

zde budou vždy přehledné. 

 

Správa společenstva: 

 

Pokud máte funkci správce společenstva (zakladatel společenstva je jeho správcem 

automaticky), můžete využít rozšířených možností pod záložkou „Správa společenstva“ 

v horním vodorovném menu na stránkách společenstva. 

 

 

Členy společenstva můžete 

jednoduše a hromadně oslovit e-

mailem či vnitřní zprávou na 

Sousedech.cz, využít můžete také 

tzv. vzkazu správce společenstva, 

což je graficky zvýrazněná zpráva 

zobrazená hned pod záhlavím 

společenstva na všech jeho 

stránkách. 

 

V kolonce „Členové společenstva – 

správa a úprava rolí“ povolujete 

vstup novým členům, nastavujete práva stávajícím (např. ustanovení správcem), rušíte 

členství. V nastavení společenstva upravujete jeho základní údaje, podmínky vstupu do něj 

(změníte heslo, nebo naopak zvolíte možnost společenstva přístupného úplně komukoli bez 

nutnosti heslo znát), ale také nastavujete pravidla e-mailového upozorňování jednotlivých 

členů na aktivitu na stránkách vašeho společenstva.  

  

Pro SVJ (v typu společenstva musíte mít, že jste společenství vlastníků jednotek) zde najdete 

speciální lištu pro vyplnění podílů.  

 

 

 

Na základě jejich vyplnění, nebo kontroly (v případě, že si to členové vyplní sami)  pak 

můžete ve společenstvu hlasovat nejen v klasické anketě, ale i v podle vlastnických podílů.  
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Odměňování: 

 

Chceme abyste používali Sousedé.cz rádi. I proto mezi vás rozdělujeme část reklamních zisků 

serveru. Odměňováni jste na základě míry aktivity vaší a vašich sousedů ve společenstvu. 

Více informací o odměňovacím systému se dozvíte po prokliku symbolu peněz na stránce 

vašeho společenstva.  

 

 

Tam také uvidíte aktuální stav společenstva, dosavadní výběry a sponzory odměňování. 

Správce společenstva může navrhnout co s vydělanými penězi společně uděláte. Peníze 

vyplácíme na základě požadavku správce společenstva po dosáhnutí hranice určené 

v pravidlech pro vyplácení.  

 

 

 

 

 

 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se obrátit na Souseda 

Domovníka – ať již vnitřní zprávou, nebo e-mailem na domovnik@sousede.cz.  

 

Přejeme vám příjemné používání Sousedé.cz  

 

mailto:domovnik@sousede.cz

