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Domy-online: MAJITEL OBJEKTU 
Informační systém Domy-online je určen pro komunikaci mezi správcem na jedné straně a 

majiteli objektů a uživateli prostor na straně druhé. Správce exportuje základní data ze 
správcovského software na internetový server a tato data jsou pak přístupná v několika úrovních.  
 
Přístup v úrovni správce: má přístup ke všem datům, může posílat „vzkazy a oznámení“ majitelům 
a uživatelům bytů (nebytů) a navíc může pro jednotlivé objekty (majitele) umístit libovolný 
dokument (poplachové směrnice, havarijní řád, mandátní smlouvu, výběrová řízení, výsledky 
hospodaření atd...).  
 
Přístup v úrovni majitele objektu(ů): má přístup k datům „svých objektů“, má přehled o 
pohledávkách a kontech uživatelů prostor, pasportech, odečtech, počtech osob a podobně. Navíc 
může pro ostatní vkládat dokumenty týkající se domů (domovní řád, zápisy ze schůzí SVJ , 
plánované opravy, a apod).  
 
Přístup v úrovni uživatele prostoru: má přístup jen k datům „svých objektů“, má přehled o 
pohledávkách, kontě (přehledu předpisů a plateb), aktuálním předpise, pasportech, odečtech, počtech 
osob a podobně. Má k dispozici dokumenty od správce a majitele a navíc může zadat autorizovaný 
požadavek na opravu v domě, opravu v bytě, nahlásit změnu počtu osob, požádat o úpravu záloh a 
podobně. 
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2 Přihlášení do aplikace DOMY-ONLINE 
 
Na server domy-online se přihlásíte na internetové adrese www.domy-online.cz . 
Po přihlášení na server zadejte uživatelské jméno a heslo, které Vám budou přiděleny správcem. 
 

 
 
Tím se dostanete na účet majitele domů. V seznamu domů se zobrazí všechny domy přihlášeného 
majitele.  
Pomocí uživatelského MENU se můžete dostat k dalším informacím. 
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3 Popis voleb aplikace DOMY-ONLINE 

3.1 Dokumenty správce  
V této volbě  se Vám zobrazí dokumenty správce, dostupné majitelům domů. Tyto dokumenty jsou 
určené pro čtení,  můžete je prohlížet, případně stáhnout a uložit. 

3.2 Dokumenty majitele  
V této volbě můžete spravovat dokumenty, týkající se Vašich domů. Dokumenty můžete vkládat, 
provádět opravy např. datumu, opravit popis dokumentu, zařazení do skupiny. Také dokument zrušit. 
Vložené dokumenty jsou přístupné pro čtení všem uživatelům prostor majitele. 
 

 

3.3 Skupiny dokument ů 
V této volbě si sami nastavíte skupiny dokumentů. 

3.4 Seznam dom ů 
V této volbě se zobrazí seznam domů vybraného majitele. Po kliknutí na označení domu se zobrazí 
podrobnější informace k domu, např. základní údaje o domu (poloha, druh stavby, kontakty na 
technika, domovníka,…), dále revize domu a seznam prostor domu se současnými nájemníky) 

 

3.5 Seznam prostor ů 
V této volbě zobrazíte seznam všech prostorů majitele s jejich současnými nájemníky. 

3.6 Seznam uživatel ů 
V této volbě zobrazíte všechny nájemníky domu přihlášeného majitele s údaji o datu nastěhování 
resp. odstěhování a výší aktuálního dluhu. Odstěhovaní nájemníci, kteří nemají žádný dluh, se již 
nezobrazují, pokud jsou správcem převedeni do archivu. Nájemníky, kteří mají dluh, do archivu 
převést nelze. 
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3.7 Seznam náklad ů 
V této volbě se zobrazují náklady k domům přihlášeného majitele. Náklady lze filtrovat např. dle 
období nákladů, položky, dokladu apod. 

 

3.8 Fórum  
Diskusní fórum je určeno pro diskusi mezi majitelem domu a nájemníky domu. 

 
 
Diskuzní fórum založíte pomocí volby „Založit nové diskuzní téma“ 
 

 
 

Pomocí tlačítka  uložíte příspěvek, pomocí  zrušíte. 
 

3.9 Ankety  
Majitel objektu může založit anketu, určenou k hlasování uživatelům prostor. Pomocí tlačítka 
Hlasování můžete sledovat stav ankety i příspěvky jednotlivých uživatelů. 

 
Novou anketu založíte pomocí volby „Založit novou anketu“. 
Zadáte název ankety, trvání od-do a dotaz a Uložíte. 
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Uloženou anketu můžete opravit pomocí tlačítka . Při opravě zadáte v sekci “Položky ankety“  

možné varianty odpovědí, případně ještě upravíte dotaz. Uložíte pomocí tlačítka . Anketu, na 
níž ještě nezačalo hlasování, lze opravit nebo zrušit. Anketu, na níž začalo hlasování, již nelze 
opravovat ani zrušit. 

 


