
 

Příloha č.1 Satistiky bytů v ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

Příloha č.5 Příklad pasportu stavebního objektu 



 

Příloha č.3 Seznam nejčastěji používaných zákonů vyskytujících se při správě budov 

 

- Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

- Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění.  

- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.  

- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.  

- Zákon č.102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním 

zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník, v platném 

znění.  

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k 

nemovitostem, v platném znění.  

- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.  

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR /katastrální zákon/, v platném 

znění.  

- Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k 

budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují 

některé zákony /zákon o vlastnictví bytů/, v platném znění.  

- Vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění.  

- Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů /zákon o 

oceňování majetku/.  

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a 

zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.6 Příklad správcovské smlouvy 

Smlouva o obstarání správy domu 
 

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností 
vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve 

vlastnictví 
 

uzavřená podle § 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují 
některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým 
prostorům a doplňují některé zákony (dále jen "zákon o vlastnictví bytů"), ve znění pozdějších 
předpisů 
 

Smluvní strany 
 
 Společenství  
 se sídlem:  Praha 6, Vlastina č.p.850 
 zapsané:  v rejstříku SVJ vedeném MS v Praze, odd.S vložka č.  
 zastoupené: předsedou výboru  
    místopředsedou výboru  
 bank. spojení :   
    IČO:   
 (dále jen „Společenství“) 
 

a 
 

 ANESO, s.r.o. 
 se sídlem: Vlastina 34/887, 161 00 Praha 6, 
 zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, odd. C vložka 
52632 
 zastoupená:  Alenou Majerovou, ředitelem 
 bank. spojení:  19-8474000287/0100 - KB Praha 6. 
 IČO:   25 13 54 31,  DIČ:  CZ25135431 
 (dále,jen "Správce domu") 
 
Společenství na straně jedné a Správce domu na straně druhé uzavírají tuto smlouvu o obstarání 
správy domu. 
 

I. 
Výklad některých pojmů 

 
Pro účely této smlouvy se rozumí: 
a) jednotkou byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu 
b) společné části domu jsou vymezeny v Prohlášení vlastníka domu, učiněném podle §5 zákona o 

vlastnictví bytů a vloženého do katastru nemovitostí:  
♦ základy včetně izolací, obvodové zdivo stěn a průčelí, hlavní vnitřní zdivo mimo bytových příček, 

střechy včetně světlíků společných prostor 
♦ veškerá vnitřní schodiště 
♦ vnější zpevněné plochy chodníků – přístup.chodníky před vstupy 
♦ výtahy, šachta,strojovna 
♦ dveře u vstupů do domu, okna, okenní stěny a dveře přímo přístupné ze společných prostor 



 

♦ chodby, úklidové místnosti 
♦ rozvody dešťové a splaškové kanalizace, vody, elektřiny, domovní elektroinstalace a rozvody 

telekomunikací, rozvody elektřiny končí u bytového jističe 
♦ rozvody společné televizní antény, včetně samotné antény a jejího zařízení 
♦ ležatá kanalizace dešťová a splašková v úseku od budovy až k revizní šachtě umístěné ve 

veřejném chodníku. Vodovodní přípojka od vodoměrné šachty k budově, tělo vodoměrné šachty a 
uzavírací ventil 

c) běžnou opravou a udržováním společných částí domu se rozumí oprava a údržba, jejichž náklady 
nepřesáhnou částku 5.000,- Kč bez DPH na jednotlivou akci 

d) velkou opravou se rozumí rozsáhlá nebo celková oprava nebo výměna společných částí domu nad 
rozsah běžných oprav a udržování 

e) službami se rozumí plnění poskytovaná s užíváním jednotek (např. dodávka vody; odvoz odpadu, 
osvětleni společných prostor, topení apod.) 

f) správou domu správa, provoz a opravy společných částí domu včetně poskytování služeb 
spojených s užíváním jednotek 

g) seznam vlastníků jednotek tvoří přílohu této smlouvy 
h) objektem (domem) se rozumí č.p. 850 Praha 6-Ruzyně, ul.Vlastina 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1) Předmětem této smlouvy je úplatné zajišťování správy domu a výkonu některých práv a povinností 

vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a k jednotkám v domě, jejichž subjekty jsou 
vlastníci jednotek a spoluvlastníci společných částí domu. 

2) Obstaravatelská činnost spočívá v právních jednáních jménem Společenství a na jejich účet. 
 

III. 
Oprávnění Správce domu 

 
1) Správce domu je oprávněn k následujícím jednáním a činnostem jménem Společenství: 
a) Obstarávání oprav; udržování a provozu společných částí domu, s tím spojených předepsaných 

kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení a odstraňování závad zjištěných těmito kontrolami, 
zkouškami a revizemi 

b) Obstarávání výkonů práv a povinností vyplývajících z předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví a o 
požární ochraně ve vztahu ke společným částem domu 

c) Úkonům ve stavebním, vodohospodářském a jiném řízení a ve všech dalších případech, ke kterým 
není třeba zvláštní plné moci 

d) Poskytování dalších služeb spojených s užíváním jednotek, vyžádaných vlastníky jednotek, cestou 
výboru Společenství, připravování podkladů k přiznání daně z nemovitosti vztahující se k domu 

2) V rozsahu oprávnění podle odstavce 1) této smlouvy je Správce domu oprávněn k veškerým 
jednáním a k uzavírání příslušných smluv (smlouvy o dílo, o opravě věci, o kontrolní činnosti, 
kupní smlouvy na dodávku vody, tepla, elektrické energie, odvozu odpadu, apod.po projednání 
s výborem Společenství) včetně výkonu práv a povinností z nich vyplývajících. 

3) Správce domu může ke splnění závazků vyplývajících z této smlouvy použít jiné osoby. Učiní-li 
tak, odpovídá jako by záležitost obstaral sám. 

4) Správce domu, jako pověřená osoba musí mít ve výpisu z obchodního rejstříku u obchodního 
soudu v předmětu podnikání kromě jiných činností i správu nemovitostí a musí na tuto činnost mít 
živnostenský list. 

5) Správce domu má na své náklady uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody z 
vlastní podnikatelské činnosti, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem správy 
nemovitostí. 

6) Kromě výše uvedených oprávnění provádí Správce domu jménem Společenství na jejich účet 
další činnosti, ke kterým byl zmocněn usnesením ze shromáždění Společenství. 

 
 

IV. 
Povinnosti Správce domu 

 
1) Správce domu je povinen zajišťovat zejména: 



 

a) odstranění havárií (zabezpečit pohotovostní službu) 
b) běžné opravy a udržování bez souhlasu určených zástupců Společenství do částky 5.000,-Kč 
za  jednotlivou opravu  

c) velké opravy a rekonstrukce jen na základě rozhodnutí určených zástupců Společenství,které 
obsahuje: 
  ·- způsob zajištění dodavatele projekčních a stavebních prací 
   - způsob financování 
   - zastoupení ve věcech stavebního řízení a kontrolní činnosti 

     d) předepsané kontroly, zkoušky a revize technických zařízení a odstranění závad zjištěných 
těmito  

kontrolami, zkouškami a revizemi v termínech uvedených v revizní zprávě 
e) vedení a archivace technické dokumentace (projektová dokumentace, revizní zprávy) 
f) zpracování návrhu plánu oprav na následující rok a jeho předložení výboru Společenství vždy 
do  
       30.11. běžného roku. 

2)  Správce domu je povinen na úseku obstarávání služeb spojených s užíváním jednotek zajišťovat 
zejména: 

a) poskytování služeb uvedených v této smlouvě, přitom se řídit obecně závaznými a technickými 
předpisy 

b) předepisování a vybírání záloh za služby a fond oprav 
c) vyúčtování a rozúčtování nákladů za služby mezi vlastníky jednotek nejpozději do 30.6. 
následujícího  

roku 
3)  Správce domu je dále povinen: 

a) Vést přehlednou evidenci a doklady o příjmech a výdajích spojených se správou domu 
odděleně zvlášť na úseku oprav a udržování a zvlášť na úseku služeb poskytovaných s 
užíváním jednotek a na požádání umožnit pověřenému zástupci Společenství nahlédnout do 
účetních dokladů a knih.  

b) Vyúčtovat fond oprav vždy čtvrtletně a finanční prostředky převést na účet  Společenství 
uvedený v  
záhlaví této smlouvy vždy do 15. dne druhého měsíce po skončení čtvrtletí. Součástí 
vyúčtování je soupis dlužníků a jejich dlužných částek.  

c) Písemnou zprávu o stavu hospodaření, příjmech a vydáních v uplynulém období zpracovávat a 
předkládat Společenství po konci prvního kalendářního čtvrtletí následujícího roku nejpozději 
31.5. následujícího roku 

d) V případě skončení smluvního vztahu je Správce domu povinen zpracovat a předložit 
Společenství souhrnnou zprávu o hospodaření s účetní uzávěrkou ke dni skončení smluvního 
vztahu. Po srážce sjednané a v účetní závěrce vyúčtované odměny za správu je pak povinen 
neprodleně převést prostředky Společenství na účet·uvedený v záhlaví této smlouvy. 

e) Správce domu je povinen zástupce Společenství  neprodleně informovat o potřebě vynaložit 
jednorázově na správu domu předpokládané náklady vyšší než je zůstatek aktiv finančních 
prostředků na účtu domu. Dále bude v takovém případě zajišťovat pouze nutné havarijní 
opravy, které nesnesou odkladu. 

f) Výběr firmy pro provádění oprav podle bodu 1.c) a d) bude vždy konzultován a odsouhlasen  
pověřenými zástupci Společenství.  

4)  Správce se zúčastní fyzické přejímky objektu a zajistí potřebnou technickou pomoc. 
 

V. 
Povinnosti Společenství a vlastníků jednotek 

 
1. Vlastník jednotky je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výboru Společenství, v případě 

havarijního stavu přímo správci domu potřebu oprav v domě, které má podle této smlouvy zajistit 
Správce domu, a umožnit jejich provedení. 

2. Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popřípadě domu jako 
celku, je vlastník jednotky povinen na předchozí vyzvání umožnit přístup do jednotek. Pro případ 
havárie i bez předložení vyzvání. 

3. Vlastník jednotky je povinen oznámit správci domu a výboru Společenství každou skutečnost 
trvalého charakteru rozhodnou pro změnu sjednaných záloh nebo rozúčtování nákladů na služby 
spojené s užíváním jednotek, zejména v počtu členů domácnosti, do 30 dnů od jejích vzniku. 



 

4. Práva a povinnosti vlastníků jednotek vůči sobě navzájem upravují §§ 13-16 zákona č.72/1994 
Sb., o vlastnictví bytů. 

5. Za Společenství, které podle zákona zastupuje vlastníky jednotek, jsou se Správcem domu 
oprávněni jednat členové výboru Společenství.  

VI. 
Úhrada nákladů, zálohy, vyúčtováni 

 
1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu. K tomu účelu 

budou vlastníci jednotek skládat pravidelné měsíční zálohy na zajištění služeb a do fondu oprav 
prostřednictvím SIPO.  

2) Správce domu může v průběhu roku změnit výši měsíčních záloh na úhradu nákladů služeb, je-li 
pro to důvod vyplývající ze změny dané zvláštním předpisem nebo ze změny rozsahu či kvality 
poskytované služby. Výše měsíčních záloh na opravy a udržování společných částí domu (fond 
oprav) je stanovená shromážděním Společenství a Správce domu může na základě řádného 
zdůvodnění navrhnout její úpravu, kterou předloží Společenství k projednání a schválení. 

3) Správce domu vyúčtuje Společenství náklady na správu domu jedenkrát ročně ke konci prvního 
kalendářního čtvrtletí následujícího roku. 

4) Náklady na služby spojené s užíváním jednotek budou rozúčtovány mezi vlastníky jednotek podle 
pravidel uvedených v § 11 vyhlášky MF ČR 176/93 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

5) Výsledný nedoplatek nebo přeplatek z vyúčtování je splatný do 30 dnů od ukončení reklamačního 
období, které je čtrnáctidenní. 

 
VII. 

Odměna Správce domu 
 
1) Za vedení správy domu v rozsahu sjednaném v článku I. přísluší Správci domu správní odměna 

za 1 jednotku měsíčně      117,65 Kč 

DPH 19%         22,35 Kč 

za 1 jednotku měsíčně vč.DPH    140,00 Kč 

 
2) Tuto odměnu je Správce domu oprávněn převést z účtu Společenství současně s odměnou za 

vedení účetnictví. 
3) Správce domu je oprávněn po ukončení kalendářního roku provést vyúčtování zaplacené odměny 

podle odst. 1 a požadovat po výboru Společenství doplacení nezaplacených odměn. 
4) Odměnu může správce zvýšit jen po předchozí dohodě se Společenstvím. 
 

VIII. 
Porušení smluvních povinností 

 
1) Poruší-li Správce domu svou smluvní povinnost tím, že neposkytuje smluvené služby včas a 

řádně, a dojde-li porušením těchto povinností ke slevě úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 
bytové jednotky, pak za tuto škodu odpovídá Správce domu.  

2) Při opakovaném nebo závažném porušení povinností Správce domu uvedených v odstavci 1 může  
Společenství od této smlouvy odstoupit.Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou 
dle čl.IX. 

3) Při nedodržení dob splatnosti dohodnutých v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, 
povinna platit úroky z prodlení podle občanského zákoníku a nařízení vlády č.142/1994 Sb. 

4) Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti druhé straně nebo třetím stranám škoda, použijí 
se ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu. V takovém případě nevzniká 
poškozené straně nárok na vyplacení smluvní pokuty. 

5) Pokud vlastník jednotky nezaplatí předepsané zálohy za služby i přes písemné upozornění, je 
Správce domu oprávněn vyžadovat její zaplacení od Společenství. Skutečnost, že vlastník 
jednotky neplatí předepsané zálohy za služby a do fondu oprav, je Správce domu povinen 
neprodleně oznámit výboru Společenství. 

 
 



 

IX. 
Platnost smlouvy 

 
1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
3) Tuto smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Výpovědní doba je šest měsíců 

a počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
druhou smluvní stranou. 

 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1) Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a zákona o vlastnictví bytů, ve znění platných změn a doplnění těchto 
zákonů a stanovami Společenství. 

2) Společenství tímto uděluje plnou moc správní firmě ANESO, s.r.o. se sídlem Vlastina 34/887 v 
plném rozsahu a to: ke všem jednání a úkonům, které jsou nezbytné k zajištění činnosti - správy 
domu, údržby a oprav, která je blíže specifikována v článku III. a IV. této smlouvy. Tato plná moc 
platí po celou dobu trvání této smlouvy. 

3) Tato smlouva obsahuje 5 stran a je vyhotovena ve 2 vyhotoveních. Správce domu a výbor 
Společenství obdrží po jednom vyhotovení smlouvy. 

  
 
V Praze dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  ...............................................………..…                               ................................................ 
             za Společenství                                                                za Správce domu 



 

Příloha č.2 Organizační schéma zapojení SNMZ do struktur města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.4 Výběrové řízení na rekonstrukci výtahu - SNMZ 

 

Správa nemovitostí města Znojma p.o. 

se sídlem Znojmo, Pontassievká 14,PSČ 669 02 IČ: 00839060 

 

vypisuje 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

na práce spojené s rekonstrukcí osobního výtahu na objektu Pražská 61/2262 

 

Podmínky: 

1. Vymezení plnění 

Práce spojené s celkovou rekonstrukcí osobního výtahu dle ČSN a EU (kompletní výměna 
výtahu) - nový výtah, maximální možné zvětšení kabiny a nosnosti. V případě, že bude více 
variant nosnosti, uveďte v nabídce všechny včetně cenových podmínek. 

- demontáž stávajícího zařízení včetně odvozu a likvidace 
- montáž nových součástí 
- zednické začištění po montáži 
- zajištění stavebního ohlášení nebo stav.povolení 
- vypracování stavební dokumentace k novému výtahu 
- uvedení výtahu do provozu 

 

Nabídky musí obsahovat: 

- nosnost nového výtahu 
- rozměry kabiny nového výtahu 
- spotřebu el. energie nového výtahu 
- zemi původu komponentů 
- cenové podmínky záručního a pozáručního servisu 
- dobu trvání rekonstrukce 
- celkovou nabídkovou cenu vč. DPH na jednotlivé obory a specifikaci za materiál a práci 
- návrh smlouvy o dílo 

 

Varianty:  1) trakční 



 

 2) bubnový 

2. Doba a místo plnění 

3. - 4. čtvrtletí 2010, objekt Pražská 61/2262 

3. Kvalifikační předpoklady uchazeče 

Uchazeč musí prokázat tyto kvalifikační předpoklady: 

- doklady o oprávnění podnikání (ŽL, výpis z OR) 
- čestné prohlášení uchazeče, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin ani nedošlo k 

zahlazení odsouzení trestného činu, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
- čestné prohlášení uchazeče, že na jeho majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na 

prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž 
není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa nebo není v likvidaci 

- čestné prohlášení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky a 
penále na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele 

V případě, že předkládá společnou nabídku více osob, prokáže každá z těchto osob kvalifikační 
předpoklady ve výše uvedeném rozsahu (originály budou požadovány při podpisu smlouvy o dílo 
včetně výpisu rejstříku trestů). 

4. Požadavky na prokázání dalších kvalifikačních předpokladů 

Reference o obdobných zakázkách uskutečněných uchazečem v posledních třech letech 
včetně kontaktní adresy a telefonního spojení. 

 

 

5. Způsob hodnocení nabídek 

- použitý materiál 
- výše nabídkové ceny 
- záruční doba 
- doba realizace 
- možnost splátek 
- výše měsíčního paušálu za servis 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních 
podmínek 

Specifikace celkové nabídkové ceny vč. DPH na jednotlivé obory a specifikace za materiál a práci, návrh smlouvy o dílo 

a uvedení cenových podmínek záručního a pozáručního servisu. 

7. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami 

40 dní ode dne vypsání poptávky 

Znojmo, Pontassievká 14,PSČ 669 02 IČ: 00839060 

8. Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat 

Znojmo, Pontassievká 14,PSČ 669 02 IČ: 00839060. Nabídky odevzdávejte osobně nebo poštou 
(rozhoduje razítko pošty) v zalepené obálce opatřené identifikačními údaji dodavatele a zřetelně 
označené: 

 



 

Neotvírat - výběrové řízení – výtah Pražská 61/2262 

do 21.5.2010 do 13,30 hod. 

 

9. Název a sídlo zadavatele 

Společnost domu 1267/ , s.r.o. 

Znojmo, Pontassievká 14,PSČ 669 02 

10. Omezení soutěže 

Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat žádnou z předložených nabídek a od výběrového 
řízení odstoupit, uchazeč nemá právo na úhradu nákladů vynaložených při výběrovém řízení. 

11. Popis objektu 

Výtah osobní – typ A10, výrobce Transporta Brno, nosnost 320 kg, 4 osoby, rok výroby 1968, 
rychlost 0,7 m/s, počet stanic 11/11, zdvih 28 m, řízení jednosměrné tlačítkové-sběrné 
jednosměrné dolů, pohon el. trakční - jednorychlostní, lana 2x112, strojovna výtahu na střeše 
domu – přístup z posledního podlaží. 

12. Poučení 

Zadavatel není zadavatelem veřejné zakázky ve smyslu § 2 zákona č. 137/2006 Sb., nejedná se 
o veřejnou zakázku, toto výběrové řízení se neřídí podle zákona o veřejných zakázkách.  

13. Prohlídka objektu 

dne 29.4.2010 v 9,00 hod sraz před objektem, účast nutná 

 

 

Bližší informace podá:   Správa nemovitostí města Znojma p.o. 

     Znojmo, Pontassievká 14,PSČ 669 02       
      tel.: 515 727 037, 515 712 091 

     e-mail: info@snmz.cz 

 

 

  

Za Správu nemovitostí města Znojma p.o. 

           Lubomír Šeda - jednatel 

 

 

ve Znojmě dne 12.4.2010 


