
PŘEVZETÍ BYTOVÉ NEMOVITOSTI DO SPRÁVY OD  DEVELOPERA  

Seminář / webinář z nové řady vzdělávacího programu FM Institute 

Desatero převzetí bytové nemovitosti : 

1. Entita Společenství vlastníků (Cyklus fungování SVJ, 

statutární orgány, shromáždění vlastníků) 

2. Právo - GDPR, sdílení informací, odpovědnost sta-

tutárů vs. výkon facility 

3. Předmět předávky (budova - technická dokumen-

tace, revizní zprávy, plán oprav a povinných revi-

zí) 

4. Administrace: smlouvy, vlastníci, dodávky 

5. Administrace: Obchodní rejstřík, hlídání exekucí a 

insolvencí, Datové schránky (komunikace s úřady), 

bankovní účet 

6. Finance - PROVOZ: nastavení záloh vlastníků, plán 

revizí ve vztahu na finance 

7. Finance - PLÁNOVÁNÍ: fond dlouhodobých záloh, 

projekce budoucích investic, neočekávané platby 

8. Shromáždění vlastníků vs. per rollam 

9. Vedení a komunikace 

10. Nástroje k řízení a organizaci agendy 

Webinář/seminář se bude prakticky zabývat desa-

terem, které je třeba dodržet při převzetí rezidenč-

ní budovy do správy od prvního majitele. Jako bu-

doucí facility manager se můžete objevit v roli pro-

středníka mezi správní společností – výborem SVJ/

BD a vlastníky. Tato disciplína zahrnuje nejen tech-

nické dovednosti, ale i administrativně-ekonomický 

přehled o vedení domu, splnění legislativních povin-

ností i vytvoření přehledného prostoru pro komuni-

kaci mezi všemi zainteresovanými stranami. 

Ve webináři si projdeme cyklus vedení bytového 

domu, abychom pochopili návaznost a vztahy mezi 

jednotlivými disciplínami v aplikaci na budoucí chod 

bytového domu a správy majetku vlastníků. Webi-

nář/seminář ma za cíl obeznámit posluchače s prak-

tickým vedením agendy bytového domu z pohledu 

facility managera. 

Půldenní seminář / webinář  (9—12:30)            

(plná interakce) 

Hotel Congress/Tristar,  

U Sluncové 14, Praha 8 - Karlín 

Lektor: 

Zlata Botero Vašková 

Jednatelka a lektorka 

Cena semináře: 2.500 Kč (bez DPH) 

Cena webináře: 2. 000 Kč (bez DPH) 

Naši lektoři jsou připraveni seznámit vás se základy jednotlivých oblastí FM služeb.  

Sledujte naši nabídku vzdělávacích služeb. Jsme jediná vzdělávací společnost, která opako-

vaně získává akreditaci MŠMT na rekvalifikaci manažerů v oboru facility management. 

Více na našem webu www.fminstitute.cz. 

Desatero facility manažera je nová řada seminářů/webinářů zaměřená na praktické kompetence jednotli-

vých FM služeb. V každém oboru nacházíme 10 nejdůležitějších oblastí, které je nezbytné kvalitně ovládat. 

Naši lektoři Vám těchto 10 kompetencí vysvětlí v interaktivní diskuzi proberou případná specifika. 

Vzdělávání zajišťuje:    FM Institute, s.r.o., U Sluncové 14, 186 00 Praha 8    |    IČ:  24683744    |    +420 602 226 403 


