
 

Zpráva o činnosti správce v roce 2015 
pro SVJ 701 – Ostravská 630-637 

 

1. Úvod 

 Kontaktní osoby pro technika - do května 2015 : 

 Miroslav Široký – předseda výboru SVJ 

 Jiří Kejmar – člen výboru ve věcech technických  

 

Po zvolení nového výboru - od května 2015 : 

Ing. Martin Čejna – předseda výboru SVJ  

Ing. arch. Věra Suchá – člen výboru ve věcech technických 

 

                              

 Technik správce :  Jiří Procházka 

 

2. Havárie 

 V roce 2015 bylo evidováno několik zatékání do bytů ze střechy- většinou 

však nebylo charakteru havárie 

 

 

3. Pojištění domu 

Nemovitost Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630–637 je pojištěna pod rámcovou 

smlouvou SBD Praha u pojišťovny Kooperativa.  

Číslo smlouvy: 7720154977 

Pojistná hodnota nemovitosti: 198 mil. Kč 

 
Pojištění zahrnuje:  

- Živelní pojištění 
- Pojištění pro případ odcizení 
- Pojištění skel 
- Pojištění pro případ vandalismu 
- Pojištění elektronických zařízení 
- Pojištění odpovědnosti za škodu 

Součástí pojištění je i havarijní asistenční služba. 

 

Přehled pojistných událostí: 

r. 2015 

- PU č. 4154045525 – rozbité drátosklo ve výplni lodžie; vyplacena částka 4.171 Kč 

- PU č. 4154006977 – zatečení do byt. jednotky – pí. Zemanová – vyplacena částka 7.749 

Kč 

- PU č. 4164003605 – vypadlé sklo u vchodových dveří –  vyplacena částka 1.357 Kč  



 

Fakturace: 

Výše pojistného činila v roce 2015: 47.362 Kč.  

 

Vždy 2x ročně obdrží SBD Praha od pojišťovny Kooperativa fakturu, na základě které 

probíhá přefakturace klientům SBD Praha.  

Pojistné se hradí 2x ročně, na základě půlroční aktualizace objektů.  

 

Poznámka: 

Došlo-li v objektu k pojistné události, která nebyla uplatněna, je možné škodu nahlásit (až 2 

roky zpětně). Kontaktujte SBD Praha, e-mail: pojisteni@sbdpraha.cz. 

Je potřeba doložit potřebné dokumenty, níže uvádíme obecné požadavky pojišťovny pro 

likvidaci pojistných událostí: 

- pojistnou událost, pokud možno ihned, co nejlépe zdokumentovat (zajistit fotodokumentaci) 

- v případě ODCIZENÍ či VANDALISMU je nutné vždy nahlásit daný případ neprodleně na 

Policii ČR a vyžádat si  úřední záznam, který bude doložen pojišťovně 

- co nejdříve pojistnou událost nahlásit pojišťovně (přes zaměstnance SBD Praha) 

- v případě  předpokládané škody nad  50.000,- Kč je nutné si před  odstraněním následků 

škodní události vždy vyžádat návštěvu likvidátora pojišťovny (přes zaměstnance SBD 

Praha).     

- soustředit a pojišťovně předložit (přes zaměstnance SBD Praha) všechny faktury 

související s likvidací škodní události, a po dodavatelích vždy požadovat vyspecifikování 

částky za montáž a částky za dodávaný materiál    

 

4. Pravidelná údržba, domovní asistence : 

 

 Smluvně je zajištěn úklid společných prostor domu  včetně úklidu sněhu 

s firmou Společnost pro dům, byt a zahradu, s.r.o. 

 Servis výtahů je smluvně uzavřen s firmou Schindler CZ,a.s. 

 Rozúčtovatel  SV, TUV a tepla : Ista ČR 

 Dezinsekci a deratizaci spol. prostor provedla firma Vladimír Kaicher Služby 

DDD 

 Domovní asistent p. Falout ( tel.: 775343393) – od poloviny roku 2015 byla 

sjednána služba domovního asistenta : četnost - 2x měsíčné : kontrola 

objektu, drobná údržba, hlášení větších závad technikovi, výměna 

světelných zdrojů (žárovky, trubice), seřizování samozavíračů dveří, apod. 

 

 

 

mailto:pojisteni@sbdpraha.cz


 

5. Revize a prohlídky 

 Přehled a hodnocení vykonaných revizí a prohlídek v roce 2015 : 

- Kontrolní prohlídka PHP – 25.8. 2015- p. Král – chybějící  

PHP -  doplněny 

- Kontrola hydrantů – 25.8. 2015- p. Král – chybějící hadice a 

proudnice v čp. 631 1 PP – instalováno závada odstraněna 

- Preventivní  požární kontrola 25.8. 2015-  p. Král – závady 

– umístěné předměty uživatelů bytů v únikové cestě  

(chodby) –  květiny, nábytek, staré spotřebiče, apod. - 

nutno vše vyklidit ! 

 

Přehled plánovaných revizí na rok 2016 : 

 

- Kontrolní prohlídka PHP 25.8. 2016 

- Kontrola hydrantů – 25.8. 2016 

- Preventivní  požární kontrola 25.8. 2016 

- Odborné zkoušky výtahů – 8.8. 2016 

- Revize hromosvodů – 29.8. 2016 

 

 

6. Opravy 

 Na objektu byly v průběhu roku prováděny potřebné údržbové práce a opravy 

na objektu zajišťované dodavatelskými firmami - viz úložiště faktur SVJ 701  

- Lokální opravy střešního pláště včetně tmelení VZT 

zařízení a oprav klemp. prvků – zhotovitel : Ladislav Žák 

- Opravy  přijímače STA – Michal Masojídek 

- Výměna části kanal stoupačky  – Voluma s.r.o. 

- Odstranění závad na ÚT – Voluma s.r.o. 

- Spárování obvodových panelů – Michal Čumrda 

- Výměna zámků dveří – Jindřich Kadleček 

- Opravy venkovního zábradlí, výměny poničených vložek 

zámků dveří – Jiří Hlavatý 

- Opravy elektro – HP Elektron s.r.o. 

- Některé dokončovací práce  po Revitě G – Animo Bohemia  

 

 

7. Rekonstrukce a plánované akce 

 

7.1. Výbor SVJ ukončil v polovině roku 2015 spolupráci s firmou Revita ( 

insolvence),  která od konce roku 2014 prováděla rekonstrukci vstupních prostor u 

všech vstupů do objektu, zahrnující : dispoziční změny vstupních portálů 

(vyzdívky Ytong), nové dlažby, zvonková tabla, čipový systém, domovní schránky, 

hliníkové vstupní dveře, zádveřní plastové dveře, plastová okénka ve vyzděných 

portálech.  Tato akce byla koordinována a dozorována  odstoupivším výborem 

SVJ, bez přímé účasti správce. 

Z uzavřené dohody o narovnání mezi SVJ a Revita G vyplynulo, že některé práce 

dokončí a převezme záruku za své výrobky společnost Animo Bohemia ( délka 

záruční lhůty ?)  



 

 

7.2. Z popudu členky výboru Ing. Suché byl v srpnu 2015 zpracován odborný 

znalecký posudek na přístupové vnější schodiště, zpracovaný Ing. Kupilíkem – 

s doporučením provést co nejdříve rekonstrukci všech těchto schodišť. 

 

 

8. Energie, média 

 

1)   Vodné a stočné:  
Studená voda a studená voda pro ohřev: dodavatel: Veolia Voda Česká republika, a.s 

2)   Teplo:  

Teplo: dodavatel: Pražská teplárenská a.s. 

       Ohřev teplé vody: dodavatel: Pražská teplárenská a.s. 

1)      VODA SV a TV – vyhodnocení ztrát na všech OM – vše v toleranci 

2)      TEPLO, OHŘEV – porovnání sjednaného množství se skutečnou spotřebou včetně 
meziročních rozdílů – viz. příloha 

9. Ostatní  

 

 V průběhu roku byly řešeny technikem správce objektu jednotlivé požadavky 

uživatelů bytů v oblastech : 

- Vyjádření ke stavebním úpravám v bytech 

- Technické problémy v bytech, zejména pak např. zatékání 

vody do bytů z horních pater, či střechy, apod. 

 Na správce SBD Praha se obrátil vlastník bj v čp 633, p. Petr Jungmann, který 

upozorňoval na některá rizika, neshody, či vadné plnění stavebních prací, při 

již výše zmiňované rekonstrukci vstupních prostor ( zhotovitel Revita G,a.s.). 

Správce postoupil jeho podnět kompetentnímu orgánu – statutárnímu zástupci 

SVJ. 

 Z popudu členky výboru SVJ, Ing. arch Suché, bylo vyvoláno, a  na SBD 

Praha uskutečněno, jednání dne 24.8.2016 (za účasti : Ing Suchá, Ing. 

Brožek, p. Jungmann, Ing. Kupilík, Ing. Šigut, Procházka),  na téma : 

-  znalecký posudek vstupních schodišť do objektů  

- sepsaná stížnost p. Jungmanna – viz výše 

- komplexní revitalizace vnějšího pláště obálky budovy 

- problematika provedených prací při rekonstrukci vstupních 

částí (zhotovitel Revita G a.s.). 

 

 Byla provedena technická prohlídka objektu s návrhem plánu oprav a 

rekonstrukcí v následujícím období. Především pak správce navrhuje zahrnout 

do nejbližšího období přípravu realizace zateplení vnější obálky budovy, 

výměnu rozvodů elektro – společných částí (náhradu  hliníkových rozvodů za 

měděné),  a rekonstrukci interiérů společných částí – výmalby chodeb, 

výměnu PVC, apod.  



 

Dále je do budoucna potřeba počítat s opětovnou rekonstrukcí střešního 

pláště, jehož stav se zhoršuje. 

Oddalováním realizace výše uvedených rekonstrukcí neúměrně vzrůstají 

náklady na provádění oprav. V poslední době je velké množství oprav hlavně 

na elektroinstalaci, ale vzrůstající počet oprav je i na obvodovém plášti 

(zatékání spárami obvodových panelů) a na střešním plášti ( zatékání do 

podstřešních bytů). 

 

 Správce také upozornil na nutnost uplatnění řádné reklamace ze strany SVJ na 

firmu Pecha a.s.( před blížícím se koncem záruční doby). V současné době bylo 

zjištěno, že firma při prováděné rekonstrukci stoupaček ZTI v bytových jádrech 

neprovedla ( minimálně v některých bytových jádrech) řádné ukotvení potrubí 

předepsanými pryžovými úchyty, čímž může docházet k deformaci materiálu a 

následným defektům na potrubí !  

Toto se již lokálně vyskytlo, avšak dodavatel na telefonickou a e-mailovou 

reklamaci správce dosud nereagoval ! Je potřeba učinit kontrolu úchytů, popř. 

nápravu,  ve všech jádrech v bytových jednotkách ! 

 

 Činnost  technika správce objektu je spjata s požadavky a odsouhlasením 

jednotlivých prací od členů výboru SVJ, se kterými je technik v úzké spolupráci. 

 

 

10. Technická dokumentace domu 

 Původní projektová dokumentace ( částečná), revizní zprávy a kontrolní 

prohlídky, technické prohlídky, vyjádření ke stavebním úpravám – uloženo u 

technika správce objektu. 

 

 

11. Ekonomické služby  

 

Ekonomické služby zajišťovala jménem ekonomického úseku SBD Praha paní 

Zdeňka Šurdová. 

 

nejdůležitější ekonomické ukazatele: 

- stav bankovního účtu k 31.12.2015 byl 52.721,40 Kč 

- stav spořicího účtu k 31.12.2015 byl 24,585.643,21 Kč 

- stav dlouhodobé zálohy k 31.12.2015 byl 24,150.217,34  Kč, tvorba 

dlouhodobé zálohy činila cca 31,00 Kč/měsíc/m², v roce 2015 byla čerpána ve výši 

1,684.491,30 Kč        

      -    k 31.12.2015 celkem 4 vlastníci dlužili minimálně jednu předepsanou měsíční 

zálohu,  

           celkový dluh k uvedenému datu činil 88.651,- Kč 

  

Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce) za rok 2015 

byla zpracována dne 2.2.2016 po předchozím odsouhlasení jednotlivých účetních 

položek výborem společenství. Po té bylo vypracováno vyúčtování, které bylo výboru 

předáno dne 25.2.2016.  

  



 

Čtvrtletně je výboru společenství předávána kniha analytické evidence, která 

poskytuje věrný obraz účetnictví.  

Měsíčně je výboru předáván soupis dluhů jednotlivých vlastníků, upomínky dlužníkům 

byly zaslány 9.3., 14.9. a 11.11.2015. 

 

 

12. Správní činnosti  

Správní činnosti zajišťovali zaměstnanci úseku předsedy představenstva SBD Praha. Klient 

může průběžně využívat možnost bezplatných právních konzultací při úpravách smluv o dílo. 

Výboru i členům společenství je trvale k dispozici i možnost on-line konzultací na webových 

stránkách www.sbdpraha.cz. Průběžně lze tímto způsobem klást dotazy týkající se 

problematiky bydlení, a to z oblasti práva, ekonomie, ale i z oblasti stavebně-technické a 

technicko-provozní. 

Úsek předsedy představenstva nabízí organizační činnosti spojené s konáním shromáždění 

vlastníků jednotek – administrativní pomoc při přípravě a rozeslání podkladů na schůzi, 

kontrolu evidence členů SVJ dle platného výpisu z KN, příprava hlasovacích lístků s čárovým 

kódem, vedení hlasovacího protokolu, zajištění služeb skrutátorů atd.    

 

Za technický úsek J. Procházka a M. Juríčková Niklová, za ekonomický úsek Z. Šurdová, za 

úsek předsedy představenstva J. Králová. 

 

 

 

 
 


