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2015-2029: odhad nákladů 
 
 

Sumář ze zprávy, 
která sloužila jako podklad 

 pro diskusi výboru 
ohledně stanovení finančních nákladů 
na servis, opravy, výměny a investice 

v domě Nová Harfa (domy E-F) 
s výhledem na 15 let 

 
 

 
 
 

zpracoval 
výbor SVJ – Petr Samohejl 

září 2014 



 
 

Příloha č. 9 Strana 2 / 5 
 

 

1) Úvod: 
sumář ze zprávy zachycuje nejpodstatnější tabulky a grafy týkající se 
dlouhodobých záloh na opravu a údržbu budov a měl by sloužit jako 
podklad pro diskusi na společenství vlastníků 2014. 

Co tato zpráva byla: 
• pokusem o prvotní zachycení představy o rozsahu spravovaného 

majetku 
• impulsem k diskusi o výdajích na údržbu, investice a opravy v domě pro 

příštích 15 let 
• možným vodítkem pro rozhodnutí zda nechat vypracovat odbornou 

studii nákladů domu pro příštích 15 let 
• velmi hrubým odhadem rozsahu prací i cen dodávek 
• nepřesnou hrou nepřesných čísel 

Co tato zpráva nebyla: 
• přesným přehledem počtu a typů technologických částí domu a 

soupisem výměr domu 
• přesným zachycením stavu domu a jeho jednotlivých částí 
• exaktní analýzou na základě přesných podkladů 
• detailním rozpočtem 

 
Důvodem pro stanovení finančních nákladů ve stanoveném časovém horizontu 
je potřeba vytvořit dostatečné finanční rezervy, které zajistí průběžné 
provádění odborného servisu a současně umožní operativně, nebo plánovaně 
provádět potřebné opravy popř. výměny vadných dílů nebo zařízení při 
ukončení jejich fyzické životnosti. 
Rozsah servisních prací, rozsah předpokládaných oprav a předpoklad výměn 
celých zařízení za zařízení nová včetně stanovených termínů – servis, popř. 
předpokládaných termínů – opravy, výměny, byl stanoven pro různé části 
budovy různými způsoby, a to zejména takto: 

• konzultací s příslušnými servisními firmami 
• výměrami z projektu 
• porovnáním s podobnými domy obdobné velikosti a konstrukčního 

systému a technologického vybavení 
Pro přesné rozhodování by bylo potřeba nechat vypracovat podrobnou zprávu 
od řady odborníků na příslušné oblasti – i to by mělo být cílem rozpravy na 
shromáždění. 

 

2) Přehled uvažovaných technologických částí domu a 
předpoklad nákladů: 
Vzduchotechnika 
   axiální ventilátory, radiální ventilátory, ventilační jednotky 
Ústřední vytápění 
   rozvody včetně radiátorů (1240) a armatur včetně vyvažovacích ventilů 
Elektro silnoproud 
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   rozvaděče, nouzové osvětlení, náhradní zdroj 
Elektro slaboproud 
   STA, domácí telefon, telefonní přípojka, MaR (1x marka, 1x podcentrála) 
Požární ochrana 
   EPS, požární klapky, požární větrání (4x), baterie, požární uzávěry (3x 
samotížné) 
Výtahy (4x, 11 stanic) 
ZTI 
   posilovací stanice 
Vjezdová vrata posuvná Kružík (4x) 
 

Předpokládané náklady na servis, revize, a opravy 
technologie dle bodu 2 

  

suma  11 668 600,00 Kč 
 

3) Přehled uvažovaných oprav a údržby stavebních částí 
domu a jejich finanční náročnosti: 

 
Předpokládané náklady na opravy a údržbu stavební části 

SUMA 14 010 000,00 Kč   

 

4) Akumulace dlouhodobých záloh na opravu a údržbu budov:  
Následující tabulka zachycuje očekávanou akumulaci prostředků dlouhodobých 
záloh na opravu a údržbu budov v uvažovaných letech 2015 – 2029 a rovněž 
již vytvořene prostředky k 31.12. 2014. 

Vývoj akumulace prost ředků 2007-2030 
  

  suma k 31.12.2014   6 583 830,00 Kč 
  suma v letech 2015-2029   30 293 700,00 Kč 

SUMA 36 877 530,00 Kč   

 

5) Příjmy 2015 - 2029 dle položek 19 a 16 rozpočtu /dle 
návrhu pro rok 2013/:  
Tato tabulka zachycuje předpokládané příjmy rozpočtu v položkách 19 a 16 
dle návrhu rozpočtu pro r. 2013. Tyto položky jsou částečně nebo cele použity 
na účely související s náklady odhadovanými ve zprávě. 



 
 

Příloha č. 9 Strana 4 / 5 
 

 

 

Příjmy 2015 - 2029 dle položek 19 a 16 rozpo čtu /dle návrhu pro rok 2013/ 
  

položka částka za rok 
započítaná 
část v % 

částka za rok dle 
započítané části suma za 15 let popis 

19 345 800,00 Kč 100 345 800,00 Kč 5 187 000,00 Kč běžná údržba, opravy spol prostor 

16 393 730,00 Kč 25 98 425,00 Kč 1 476 375,00 Kč revize (výtahy, MaR, požár. zabezp.) 

            
suma  6 663 375,00 Kč   

 

6) Analýza - kompilát:  
Poslední tabulka porovnává předpokládané příjmy akumulované z 
dlouhodobých záloh na opravu a údržbu budov (část 4) a příjmů z rozpočtu 
(část 5) s výdaji dle tabulek z části 2 a 3. 
 

popis částka poznámka
náklady na technologie 11 668 600 Kč
náklady na stavební část 14 010 000 Kč
mezisoučet nákladů 25 678 600 Kč
odhad nárůstu cen v daném období 6 419 650 Kč 25% z částky v poli D7

rezerva 10% 2 567 860 Kč 10% z částky v poli D7

součet nákladů s rezervami 34 666 110 Kč řádky D7 - D9

dosud vytvořené dlouhodobé zálohy 6 583 830 Kč (do 31.12.2014)

dlouhodobé zálohy odhad 2015-2029 30 293 700 Kč
příjmy dle položek rozpočtu 19 a 16 6 663 375 Kč zahrnuto 100% položky 19 a 25% položky 16

součet příjmů celkem 43 540 905 Kč

výsledek 8 874 795 K č

Analýza - kompilát dat
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7) Závěr:  
Zdá se, že výše současného příspěvku na dlouhodobé zálohy na opravu a 
údržbu budov je dostatečná a nyní akumulovaná částka poskytuje dostatečnou 
rezervu pro očekávané i možné neočekávané výdaje. 
 
Doporučení: 

• ponechat současnou výši příspěvku na dlouhodobé zálohy na opravu a 
údržbu budov 

• provádět pečlivý servis a pravidelné revize 
• využívat příjmy dle rozpočtu v kapitolách 16 a 19 na údržbu domu a 

servisní práce 
• pravidelně ověřovat cash flow domu 
• průběžně vyhodnocovat stav a opotřebení jednotlivých částí domu 
• pružně reagovat na nenadálé výkyvy v nákladech 
• očekávané opravy plánovat s dostatečným předstihem a s ohledem na 

vývoj příjmové strany 
 
Nicméně stále mějme na paměti, že se jedná jen o velmi hrubé vodítko. 


