
 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 
DUKELSKÝCH HRDINŮ 617/56 170 00 PRAHA 

P O P T Á V K A  S P R A V C O V S K Ý C H  S L U Ž E B  

Činžovní dům 7 podlaží vč. půdní vestavby (14 bytových jednotek), sklep, zahrada. 

SPRÁVA SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POZEMKU SPOLEČENSTVÍ 

1. Pravidelné kontroly společných částí domu a pozemků za účelem ověření stavu a potřeby 
eventuálních zásahů ze strany údržby dvakrát měsíčně, nejméně však jednou za 15 dnů. 

2. Zajištění a objednávání údržby a oprav, evidence nákladů na opravy, kontrola jejich 
provedení. 

3. Zpracování plánu revizí, odborných prohlídek, kontrol a monitorování jeho plnění. 
4. Zajištění pravidelných a periodicky opakujících služeb, kontrol, revizí, prováděných 

specializovanými organizacemi, odborně způsobilými osobami. 
5. Zpráva o stavu společných částí domu a pozemku a potřebě případných udržovacích prací 

nejméně jednou za pololetí. 
6. Archivace účetní a technické dokumentace SVJ. 

SPRÁVA VZTRAHŮ S VLASTNÍKY JEDNOTEK V DOMĚ 

1. Předpisy příspěvků na správu SVJ a veškerých předepsaných záloh na společnou spotřebu, 
společné služby a společné fondy SVJ, jejich včasná aktualizace celkem v rámci SVJ a na 
jednotlivé vlastníky. Bezprostřední komunikace těchto záležitostí přímo na vlastníky 
jednotek,  vč. případného připomínkování dlužníků. 

2. Monitorování a správa veškerých finančních toků, souvisejících s činnosti SVJ. 
3. Monitorování úhrad, aktualizace stavu kont jednotlivých vlastníků. Upomínací řízení a další 

úkony, vedoucí k vymožení pohledávek společenství. 
4. Příprava podkladů pro soudní vymáhání pohledávek SVJ. 
5. Organizace shromáždění vlastníků. 

SPRÁVA SPOLEČENSTVÍ 

1. Kompletní vedení účetnictví, průběžné včasné zasílání platebních příkazů, vyplývajících ze 
zákonných či jiných smluvních povinností příkazce, správa bankovního účtu / bankovních 
účtů. 

2. Sestavení ročního rozpočtu SVJ, vyúčtování poskytovaných služeb, vypracování roční 
uzávěrky. 

3. Uskladnění (listinná archivace) účetních dokumentů, účetních záznamů, účetních výkazů, 
vyžadovaných zákonem. 

4. Zabezpečení vztahů s třetími osobami, např. dodavateli, bankami, poskytovateli služeb aj. 
5. Zpracování výročních zpráv, informujících SVJ o ekonomickém, majetkovém a finančním 

stavu (rozvaha a výkaz zisků a ztrát). 

 


