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Zpráva revizora  
SVJ NOVÁ HARFA I - Podkovářská čp. 933 
Funkce revizora byla zřízena na základě výsledků hlasování SVJ na shromáždění v lednu 2013. Kompetence 

revizora jsou vymezeny zákonem a stanovami SVJ. Tato funkce je v SVJ NOVÁ HARFA I – Podkovářská 

čp.  933 vykonávána bezplatně.  

Předkládaná zpráva revizora je rozdělena do několika hlavních částí, které jsou popsány stručně a věcně. 

V případě zájmu rád poskytnu detailnější informace k jednotlivým bodům.  

1 Správa domu a dlouhodobá záloha (fond oprav) 

Na shromáždění v lednu 2013 bylo rozhodnuto o navýšení příspěvku na správu domu a pozemku, neboli 

dlouhodobé nevyúčtovatelné zálohy, známé jako „fond oprav“. Jednalo se o logický a nutný krok plynoucí 

zejména z vypršení záruční lhůty budov a jejich přirozeného stárnutí.  

Během mé funkce (od ledna 2013 do října 2014) nebylo z tohoto fondu čerpáno a veškeré opravy byly 

financovány z jiných položek rozpočtu, což je dle mého názoru v rozporu se stanovami SVJ. Největší část 

byla zaúčtována na položku 19 Běžná údržba, opravy spol. prostor, případně na položku č. 16 revize, … 

a další.  

 „Správa domu a pozemku“ je definována v Čl. III Stanov našeho SVJ. Zde se mimo jiné uvádí, že: „Správou 

domu se rozumí údržby a opravy, rekonstrukce a modernizace společných částí domu a pozemků s domem 

souvisejících; …“ Je tak zřejmé, že z této položky schváleného rozpočtu mají plynout veškeré prostředky na 

opravy s domem spojené. 

Po úplnost uvádím, že tímto nejspíše žádná škoda nevzniká, jelikož se jedná převážně o částky generované 

dle výše vlastnického podílu. Bezpředmětná se tak jeví zejména debata a její závěry ze Shromáždění 2013 

o výši částky hrazené do „fondu oprav“, která byla odhlasována na 10 Kč / podíl. Je zřejmé, že po 

započtení záloh na náklady v kolonce Běžná údržba, opravy spol. prostor je částka vyšší.  

Dle Stanov SVJ, konkrétně Čl. X, bodu (3), písmene d) 

navrhuji 2 odlišná opatření vedoucí k odstranění pochybení a ukládám výboru termín splnění 
preferovaného návrhu a to do 31. 12. 2015. Termín je stanoven s ohledem na potřebnou změnu stanov, 
případně úpravy rozpočtu na rok 2016. Zároveň žádám výbor, aby na následujícím shromáždění předložil 
skutečnou výši částky dle podílu, která je a bude na správu domu a pozemku vybírána.  

1) Ukončení předepisování záloh položky č. 19 – Běžná údržba, opravy spol. prostor; č. 16 revize, … atd. 
a hrazení všech nákladů souvisejících se „správou domu a pozemku“ dle schválených stanov SVJ. 

2) Úpravu stanov SVJ s jasně stanovenými pravidly pro čerpání jednotlivých fondů, aby bylo zřejmé, co 
bude hrazeno z „fondu oprav“ a co z „Běžné údržby, oprav spol. prostor“ a dalších položek rozpočtu. 
Pravidla mohou být stanovena například cenovými limity, druhem činností a podobně.  
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2 Překračování rozpočtu v jednotlivých položkách (druhu nákladu) 

Při kontrole hospodaření s prostředky SVJ jsem narazil na přečerpávání jednotlivých položek, je však 

potřeba rovnou uvést, že celkový rozpočet byl dodržen ve schválené výši. Z mého pohledu se jedná 

o prohřešek správce těchto prostředků, kterému je do budoucna potřeba se vyvarovat. Shromáždění 

vlastníků schvaluje návrh rozpočtu, předkládaný a vyhotovený výborem. Jelikož se jedná o jeden 

z nejdůležitějších dokumentů, měla by jeho příprava a dodržování být velmi důsledná.  

Největší překročení za rok 2014 je na položce č. 19. Běžná údržba, opravy spol. prostor, které vzniklo 

zejména s prováděním oprav poškozené střechy. Je zřejmé, že k opravě muselo dojít okamžitě a nebylo 

možné čekat na nový rozpočet, případně žádat shromáždění o jeho změnu. K této situaci by ale nedošlo, 

pokud by bylo zaúčtování oprav prováděno dle platných stanov SVJ, viz bod 1 této zprávy. Je 

pravděpodobné, že odstraněním pochybení uvedených v bodě 1 této zprávy dojde také k hladšímu 

čerpání rozpočtu. 

Dle Stanov SVJ, konkrétně Čl. X, bodu (3), písmene d) 

žádám výbor o důsledné dodržování schválených rozpočtů a při jejich překročení navrhuji vyhotovit 
stručný písemný zápis odsouhlasený výborem obsahující základní informace, proč k tomuto překročení 
došlo a jaká budou přijata opatření pro další období. Tento stručný písemný zápis bude povinnou 
součástí materiálů pro schvalování ročních účetních závěrek  shromážděním. 
Termín platnosti opatření je od 1. 1. 2015 na rozpočet pro rok 2015 a další.  

3 Stížnosti vlastníků na vzhled okolí domu 

Zejména v letních měsících se množí stížnosti na vzhled okolí domu v ulici Podkovářská, která slouží velké 

části vlastníků, nájemníků, případně návštěv jako vstupní místo do našeho komplexu. Stížnosti se týkají 

neudržované zeleně, zejména přerostlých a nevzhledných trávníků a dřevin. Výbor se opakovaně snaží 

vyvíjet tlak na Městskou část Prahy 9 vlastnící pozemky, aby zintenzivnila jejich údržbu. To se však nedaří.  

Dle Stanov SVJ, konkrétně Čl. X, bodu (3), písmene d) 

navrhuji 2 odlišná opatření vedoucí k odstranění tohoto stavu a ukládám výboru termín splnění a to do 
31. 5. 2015.  

1) Podání návrhu Městské části Prahy 9 na bezplatný převod pozemků v těsné blízkosti našeho domu 
(nejvíce exponované pozemky u vchodů F1 a F2) na SVJ s cílem zvýšit standard bydlení bytového 
komplexu NOVÁ HARFA I - Podkovářská čp. 933 díky převzetí závazku na jejich údržbu.  

2) Hlasování vlastníků na shromáždění o možnosti udržovat vzhled (zejména v letních měsících) 
vybraných městských pozemků na náklady SVJ, včetně předložení předpokládaných nákladů 
s údržbou spojených. 
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4 Hlasování „per rollam“ 

Největším problémem shromáždění SVJ v posledních letech byla jeho usnášeníschopnost, neboli zda se 

sešel dostatečný počet vlastníků s podíly v součtu přesahujícími 50 % všech. V roce 2013 se to podařilo 

a věřím, že všem majitelům na hodnotě jejich bytu záleží a i v dalších letech se budeme scházet v hojném 

počtu.  

I přes to je vhodné mít záložní plán a jeho vznik podpořil Nový občanský zákoník, kde byla upravena 

možnost hlasování per rollam, neboli korespondenčního hlasování mimo shromáždění vlastníků.  

Dle Stanov SVJ, konkrétně Čl. X, bodu (3), písmene d) 

navrhuji výboru změnu stanov SVJ s přihlédnutím k možnosti hlasovat „per rollam“ a konkrétní výčet 
oblastí, v kterých je to zákonem umožněno a pro hladký chod SVJ žádoucí. Poté tyto oblasti do návrhu 
stanov zahrnout a přeložit shromáždění.  

Zároveň výboru navrhuji, aby bral ohledy na nové možnosti informačních a komunikačních technologií 
a zjistil možnost realizovat hlasování „per rollam“ v elektronické podobě, což by vedlo k zefektivnění 
chodu SVJ a také ke snížení nákladů na shromáždění. 

Výboru ukládám termín splnění do dalšího shromáždění vlastníků, aby bylo možné o změnách stanov 
s přihlédnutím k hlasování „per rollam“ hlasovat; nejpozději však do 31. 12. 2015. 

5 Změna vzhledu budovy (zasklívání balkónů, mříže na balkóny, …) 

Rád bych upozornil vlastníky, že není možné provádět svévolně změny vzhledu budovy. Jakákoliv změna 

vzhledu podléhá souhlasu všech vlastníků jednotek (§ 11 odst. 5 ZoVB). Vnější plášť budovy a balkóny 

také nejsou v majetku jednotlivých vlastníků, ale patří do společných částí domu, přestože máte výhradní 

právo je užívat. 

Dle Stanov SVJ, konkrétně Čl. X, bodu (3), písmene d) 

navrhuji 2 rozdílná opatření vedoucí k narovnání stavu v souladu s právem a ukládám výboru termín 
splnění do dalšího shromáždění vlastníků, nejpozději však do 31. 12. 2015. 

1) Připravit architektonickou studii a návrh možných změn vzhledu budovy svépomocí (vše důkladně 
zpracováno, od grafické podoby, přes technické řešení, materiál, stavební dozor, apod.), který bude 
předložen na shromáždění k hlasování. Zároveň je nutné ověřit, zda majitelé, kteří již bez souhlasu 
všech vlastníků jednotek (protizákonně) splňují závěry této studie, pokud ne, je nutné provést 
nezbytné kroky k nápravě. Vzhledem k zřejmému porušení zákona / vyhlášky některými vlastníky je 
nutné konat a tudíž by měl výbor podat příslušnému stavebnímu úřadu návrh na odstranění 
provedených změn, které nejsou v souladu s právními předpisy. S žádostí doporučuji sečkat do 
31. 5. 2016 tak, aby mohli majitelé (vlastníci) napravit stav dle architektonické studie.  

2) Nevytvářet architektonickou studii na náklady SVJ, jelikož se jedná o zájem několika málo vlastníků 
a obrátit se (výbor) na příslušný stavební úřad s návrhem na odstranění provedených změn, které 
nejsou v souladu s právními předpisy a u kterých jejich realizátor nezískal souhlas všech vlastníků 
jednotek. 
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6 Plán oprav 

Stanovy SVJ ukládají výboru mimo jiné povinnost předkládat shromáždění plán oprav, respektive plán 

využití příspěvku na správu domu a pozemku, známé jako „fond oprav“. Tato problematika se stala velmi 

diskutovaným tématem zejména v souvislosti se zvýšením předepsané platby.  

Vytvořením a pravidelným aktualizováním tohoto plánu se zabýval na mou žádost také výbor. Jsem velmi 

rád, že se věc podařilo zrealizovat, za což patří velký dík Petru Samohejlovi. Přistupujte prosím 

k předkládanému materiálu s vědomím, že se jedná o výhled, který by měl ukázat, zda jdeme správným 

směrem, nikoliv o přesné částky, které se nemohou v čase měnit. Například uvedená cena jednoho výtahu 

ve výši 6.000.000 Kč jasně ukazuje, že nemůžeme být 100% na vše připraveni a je potřeba počítat 

s odpovídající rezervou. Se závěry uvedenými v předkládaném dokumentu (o aktuálně dostatečné výši 

příspěvku do „fondu oprav“) se ztotožňuji.  

 

 

Závěrem bych rád poděkoval výboru a správcovské firmě za práci, kterou odvedly a stále odvádí 

pro bezproblémový provoz našeho SVJ. 

 

 

 

ING. LUKÁŠ HEROUT 

        revizor SVJ 

 

 

 

 

V Praze dne 20. října 2014. 

 


