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Rozšíření stávajících služeb smluvního správce BD Žižkov o činnost profesionálního předsedy, 
respektive profesionálního člena výboru (činnost statutárního orgánu): 

 

Při převzetí objektu do správy provedeme analýzu technického stavu nemovitosti. Analýza spočívá v 
porovnání požadavků a potřeb příslušných obecně platných právních norem v jednotlivých oblastech 
s aktuálním stavem předávaného objektu. Na základě provedené analýzy stavu objektu v jednotlivých 
oblastech je zpracován harmonogram aktivit. 
 
 
A. Činnosti profesionálního předsedy jako statutárního orgánu: 
 
1. plníme záležitosti společenství ve věcech správy domu a pozemku a dalších činností společenství 

podle zákona a stanov, pokud nejde o záležitosti, které jsou v působnosti shromáždění 
2. svoláváme shromáždění, připravujeme podklady pro jednání shromáždění, kde předkládáme 

zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších 
činnostech společenství 

3. plníme usnesení shromáždění  
4. ve spolupráci s ekonomickým úsekem vedeme účetnictví, sestavujeme účetní uzávěrky a 

předkládáme přiznání k daním, pokud tato povinnost vyplývá z právních předpisů 
5. činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků 
6. svoláváme shromáždění, připravujeme podklady pro jednání shromáždění, kde předkládáme 

zprávu o hospodaření společenství vlastníků, zprávu o správě domu a pozemku a o dalších 
činnostech společenství 

7. projednáváme a schvalujeme účetní uzávěrky 
8. řádně vedeme písemností společenství, archiv listin SVJ v přehledném a úplném stavu 
9. vedeme seznam členů SVJ, případně nájemců bytů, včetně kontaktních údajů v souladu s GDPR 
10. předkládáme podklady pro vyúčtování záloh na úhradu za služby 
11. zajišťujeme potřebné úpravy výše příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku na 

základě výsledků vyúčtování minulého účetního období s ohledem na vývoj cen služeb pro 
následující období, nové „Stanovení měsíčních úhrad příspěvku vlastníka jednotky na náklady 
spojené se správou domu a úhrady záloh na plnění poskytovaná s užíváním jednotky“ vždy 
prokazatelně předáváme vlastníkovi dotčené jednotky 

12. prokazatelně doručujeme v zákonném termínu vyúčtování jednotlivým vlastníkům a zajišťujeme 
vypořádání nedoplatků nebo přeplatků 

13. včasně plníme závazky společenství vzniklých ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím 
osobám a včasné uplatňování pohledávek společenství 

14. dle aktuální situace upravujeme parametrů smluv na dodávky služeb (úprava záloh, tarifu, 
sjednané množství tepla …) 

15. konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu 
16. garantujeme pevný termín přítomnosti v objektu 1x měsíčně po dobu 2 hodin 
17. vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství 
18. vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství 
19. poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve 

společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu 
20. zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic 
21. vedeme pokladnu společenství, přehledy o příjmech a výdajích, proplácíme nákupy za hotové, 

kontrolujeme stav zůstatku  
22. zřídíme zdarma datovou schránku SVJ za účelem komunikace s orgány státní moci 
23. poskytujeme součinnost při kontrolách státních orgánů (ČSSZ, zdravotní pojišťovna, stavební úřad 

a další) 
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24. formulujeme a projednáváme návrhy na změny stanov SVJ, prohlášení vlastníka v souladu 
s platnou legislativou 

25. zajišťujeme vklad listin do veřejného rejstříku 
26. archivujeme stavební dokumentaci objektu (pro opravy realizované bez dokumentace archivujeme 

dokumenty z realizace) 
27. zajišťujeme revize stanovené legislativou, poskytuje součinnost při jejich provádění 
28. garantujeme provedení porevizních oprav 
29. v případě havárie přijímáme operativní rozhodnutí k zamezení vyšší škody 
30. realizujeme schválený plán oprav a údržby společných částí domu 
31. organizujeme služby nezbytné pro fungování domu (úklid a údržba společných částí domu a 

pozemku) 
32. provádíme kontrolu dodržování smluv, navrhuje jejich změny a dodatky, poskytujeme součinnost 

správci při předkládání operativních rozhodnutí  
33. kontrolujeme činnosti správce, včasné placení faktur 
34. podle usnesení shromáždění sjednáváme pojištění domu ve spolupráci se SČMBD 
35. vyřizujeme pojistné události 
36. za svoji činnost zodpovídáme shromáždění vlastníků 
 
Za tyto služby si účtujeme následující částku: 

 

B. Expertní služby profesionálního předsedy z hlediska technického (běžné činnosti): 

1. provádíme periodické prohlídky společných prostor domu, jejichž cílem je včasné zjištění závad a 
problémů 

2. zajišťujeme odstranění závad, ať již vlastním přičiněním nebo objednáním opravy či výměny 
3. zajišťujeme seřízení vstupních dveří, výměny zámků, výroby náhradních klíčů/čipů, výměny 

vadných čidel, výměny žárovek, seřízení kování oken nebo balkónových dveří, vyčištění lapačů 
střešních splavenin apod.) 

4. poskytujeme součinnost dodavatelům a opravářským firmám při vstupu do objektu  
5. zajišťujeme výrobu a distribuci klíčů nebo čipů od vstupních dveří domu a od místností v domě, 

které nejsou běžně přístupné (kočárkárna apod.) 
6. organizujeme pomocné stavební práce 
7. další potřebné činnosti tak, jak se v praxi SVJ vyskytnou v souladu s platnými stanovami 

 
Za tyto služby si účtujeme následující částku: dohoda o provedení práce dle rozsahu a četnosti činností 

 

C. Expertní služby profesionálního předsedy z hlediska technického (zhodnocení a modernizace 

objektu): 

1. zajišťujeme výběrová řízení pro investiční akce SVJ (příprava podkladů, oslovení zájemců, prohlídka 
na místě před vyhotovením cenové nabídky, vyhodnocení cenových nabídek, zpráva s 
doporučením pro rozhodnutí shromáždění vlastníků) 

2. sjednáváme vyřizujeme úvěr příp. dotace, pokud není již součástí investiční akce 
3. zajišťujeme stavební dozor při investičních akcích 
 

 Za tyto služby si účtujeme následující částku: dohoda o provedení práce po dobu realizace akce dle 

rozsahu činností 
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D. Expertní služby profesionálního předsedy z hlediska právního: 

1. Zajistíme právní konzultace ohledně bytového práva 
2. Zajistíme vymáhání pohledávek (příprava žaloby, právní zastoupení, nařízení exekuce, přihláška 

pohledávky do insolvenčního řízení) 
 

Za tyto služby si účtujeme následující částku: tyto služby jsou pro naše klienty vždy zdarma, vyjma 

případných soudních poplatků, kolků apod. 

 

 

Bytové družstvo Žižkov je dlouholetým členem Svazu českých a moravských bytových družstev 

 

Výhody členství v oblasti pojištění 

1. Bezkonkurenční pojištění nemovitostí rámcovou pojistnou smlouvou (RPS) s variantami dalšího 
připojištění objektu (poškození fasády, deratizace objektu...) 

2. Možnost připojištění za odpovědnost z provozu domácností v celém objektu 

3. Pojištěni statutárního orgánu SVJ od okamžiku svého zvolení do funkce do 10 mil. Kč 

4. Sleva na individuální pojištění domácností, které jsou v domech pojištěných RPS 

 

Výhody členství v oblasti legislativy 

1. Účastníme se pravidelných setkání a školení s odborníky na bytové právo z ministerstva pro místní 

rozvoj a ministerstva spravedlnosti, s odborníky z renomovaných právních kanceláří 

2. Jsme informováni s předstihem o nových zákonech (GDPR, evidence skutečných majitelů apod.) 

3. Máme k dispozici nejaktuálnější vzorové dokumenty nutné pro činnost SVJ  

 

Výhody členství v oblasti ekonomiky 

1. Pravidelně se účastníme seminářů ohledně vyúčtování, odvodu daní, zveřejňování účetní závěrky 

2. Nové informace začleňujeme do své práce pro spravované objekty 

 

 

Výhody členství v oblasti technické 

Pravidelně se účastníme seminářů k aktuálním tématům: 

1. Transpozice směrnice EED do české legislativy (evropská směrnice o měření a vyúčtování 
energetické účinnosti) 

2. Rozúčtování tepla, teplé vody v bytových domech 
3. Rekonstrukce a provoz bytových domů 
4. Vnitřní prostředí budov 
5. Bezpečný provoz bytových domů 

 
 
K aktuálním tématům pořádáme pro naše klienty (pokud to epidemiologická situace dovolí) zdarma 
semináře 
 
Jsme zde pro Vás 


