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Vá žen í čtenář i
Voltaire se kdysi ptal: „Je někdo tak moudrý, aby se poučil zkušenostmi druhých?“ Prvotně se mi chce
vykřiknout: „Ano, samozřejmě!“ Ale je to skutečně tak? Nemusíme se nejdřív spálit, abychom zjistili,
že původní dobře míněná rada byla správná? Nemusíme si nejdřív vše vyzkoušet, abychom uvěřili?
Nemusíme si „to“ nejdřív odžít?
Pevně věřím, že vy, čtenáři magazínu Výbor, už máte za sebou dobré i špatné zkušenosti, dovedete
poradit, ale radu také přijmout. Zkušenosti jsou sice nepřenositelné, ale dokážou nás ušetřit mnohých
starostí. I proto držíte v rukou další číslo magazínu Výbor, který je tu pro to, aby vám usnadnil orientaci,
přinesl novinky a pomohl ve správě domu.
Mgr. Olga Černá,
šéfredaktor

Budete-li mít chuť se s námi a dalšími čtenáři podělit o své zkušenosti, trable i úspěšně vyřešené
případy z vedení domu, předat své zkušenosti, napište nám je na email redakce@magazinvybor.
cz. A napište nám, budete-li chtít s něčím poradit. Jsou tu pro vás poradny s advokáty a odborníky,
s kterými vás rádi spojíme, abyste našli úspěšné řešení. I pro moudré totiž často platí: „Co slyším, to
zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím,“ jak řekl Konfucius.
Přeji vám s celou redakcí čtení, které pro vás bude užitečné a pomůže posunout vaše zkušenosti zase
o kousek výš.

Sídliště Jižní Město v Praze, foto: Jaromír Čejka, 2015

Lucie Skřivánková:

SídlištĚ

do vývoje moderní architektury patří

Rozhovor

Projekt Paneláci už tři roky mapuje vybraná panelová sídliště v České republice.
„Jsem přesvědčená, že je to velice aktuální téma, protože na sídlištích v současnosti
žijí bezmála tři miliony obyvatel ČR. Je to dosud nezmapovaný komplexní fenomén,
na který lze pohlížet z mnoha úhlů pohledu,“ říká jeho autorka Lucie Skřivánková.

PhDr. Lucie Skřivánková, Ph.D. vystudovala kulturologii
na FF UK v Praze. Momentálně se věnuje mateřským
radostem, do té doby pracovala jako kurátorka pražského
Uměleckoprůmyslového musea.

Jaký je cíl Vašeho projektu
Paneláci?
Naším cílem je zasadit dosud opomíjený
fenomén panelových sídlišť do kontextu vývoje moderní architektury a do dobových
i současných politických a společenských
souvislostí. Rádi bychom přispěli k citlivějšímu přístupu rekonstrukcí panelových
domů a k revitalizaci obytného prostředí
sídlišť.
Zmapovali jsme více než sedmdesát sídlišť
ze všech čtrnácti krajů České republiky
a výsledky svého bádání představujeme odborné i laické veřejnosti různými způsoby:
jedním z nich je exteriérová výstava, která
má podobu panelového městečka a putuje
po krajských městech. Píšeme články do
odborných periodik, pořádáme přednášky
a připravujeme několik knih.
Přizvala jsem ke spolupráci dvě desítky
odborníků z řad historiků umění a architektury, památkářů, architektů, sociologů,
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geografů i urbánních antropologů, a role
odborného garanta projektu se ujal člověk
nejpovolanější, historik architektury Rostislav Švácha.

k tomu, že v nich často došlo ke „ghettoizaci“. Příkladem mohou být obrovská sídliště
na okrajích velkých měst ve Francii, ve
Velké Británii nebo v Německu.

Jsou česká sídliště oproti
zahraničním v něčem
specifická?

Máte své „oblíbené“ sídliště,
které se něčím vymyká?

Česká sídliště (a platí to samozřejmě i pro
sídliště slovenská) se v mnoha ohledech
podobají celkům, které vznikaly po 2. světové válce v zemích tzv. východního bloku,
tedy v Polsku, Maďarsku nebo bývalé
NDR. Co do sociálního složení obyvatelstva
je ovlivnila socialistická bytová politika,
což v praxi znamená mix nejrůznějších
profesí a sociálních skupin. Toto dědictví je
zároveň největší devízou našich sídlišť a je
potřeba o ni pečovat a rozvíjet ji. V západní
Evropě byla sídliště naproti tomu zamýšlena především jako bydlení pro sociálně
slabší vrstvy a přistěhovalce. To vedlo

Díky našemu projektu jsem poznala celou
řadu zajímavých sídlišť, nejen těch panelových, ale i poválečných „protosídlišť“
s domy stavěnými ještě klasickou zděnou
technologií, ale s již funkcionalistickým –
sídlištním – urbanismem. Příkladem může
být sídliště Norská v Olomouci nebo Solidarita v Praze. Fascinují mě i různé „solitéry“
a experimenty, jako je například litvínovský
Koldům nebo Wolkerák v Liberci. Nejraději
ale mám pražské Jihozápadní Město, kde
jsem měla více než dvacet let domov. Jeho
architekt Ivo Oberstein se snažil vyvarovat
typických nešvarů, které s sebou nese
výstavba obřích sídlištních celků, a ve svém

návrhu využil prvky tradičního města.
Podle mého názoru se mu podařilo vytvořit
místo příjemné k životu.

Má toto bydlení
budoucnost?
Paneláky tu jsou a budou, takže bydlení
v nich určitě budoucnost má. Jeho kvalita
se odvíjí od celkové kvality obytného
prostředí, v dobře založených a udržovaných sídlištích s rozvinutou infrastrukturou
je i v současné době po bytech poptávka.
Může to být pohodlné městské bydlení
v zeleni s dobrou dopravní dostupností,
navíc na rozdíl od rodinných domků značně
„bezúdržbové“. Přestože požadavky na
bydlení byly v době výstavby sídlišť odlišné
od těch dnešních, mají některé byty v paneláku lepší dispozice než ty, které se staví
dnes. A pokud ne, lze je úspěšně adaptovat
na velice moderní bydlení – dokazuje to
řada úspěšných realizací, dají se například
spojit dva byty na patře do jednoho a podobně. Je to ostatně stejné jako s jakýmkoli
jiným typem bydlení ve městě: činžáky
v centru Prahy z 19. století také současným
nárokům na bydlení nevyhovují (malé
kuchyně, zbytečně velké předsíně, absence
výtahů…), ale běžně se přestavují podle
současných potřeb.

Nenahrává současnost
zmíněné ghettoizaci
i u nás?
Sociologové poukazují na to, že populace
na některých sídlištích stárne a mladí lidé
se sem nově nestěhují. Není to česká specialita, se stejným problémem se potýkají
například panelová sídliště v Lipsku. Je
proto potřeba se o sídliště starat, jak na
úrovni bytů, domů, tak i celého obytného
prostředí. Udělat z nich místa, která budou
pro mladou a střední generaci atraktivní.
Architekt Ivan Plicka to kdysi výstižně vyjádřil, když konstatoval, že se nechce cestou

od metra k bytu za „své“ prostředí stydět.

Co je důležité na sídlišti
pro současný styl života
nabídnout?
Podle výsledků sociologických průzkumů
oceňují obyvatelé sídlišť dobrou dopravní
dostupnost, blízkost rekreačního zázemí,
kvalitní infrastrukturu, hlavně obchody,
kavárny, restaurace, služby a školy všech
stupňů. Je dobré, když lidé mají důvod zdržovat se v místě svého bydliště i kvůli jiným
aktivitám než je jen „přenocování“ a nemusejí za vším dojíždět do centra města.
Svou roli hrají i zdánlivé drobnosti, jako je
městský mobiliář. Například v Pardubicích
ho do svého programu týkajícího se péče
o veřejný prostor zahrnulo sdružení Offcity.
O domy se musí někdo od samého začátku
starat, velká část bytů na sídlištích je dnes
v osobním nebo družstevním vlastnictví
a jejich obyvatelům na prostředí domů
záleží, starají se o ně oni sami nebo správcovské firmy. Stejně jako u budov v jiných
částech města nebo u rodinných domků
se většinou na první pohled pozná, o které
domy se někdo staral kontinuálně od doby
jejich vzniku a kde byla péče zanedbaná.
Pozitivním příkladem je třeba sídliště Nový
Barrandov v Praze, kam se stěhovali první
nájemníci na přelomu osmdesátých a devadesátých let a stav objektů je stále dobrý,
nesrovnatelně lepší než u paneláků, které
byly na jiných sídlištích po stejnou dobu
v péči státu.

Které sídliště byste naopak
označila za „nepovedené“?
Jako klasický příklad nepodařeného sídliště
se uvádí pražské Jižní Město. Koncept obřího celku dimenzovaného podle původního
návrhu pro 120 tisíc obyvatel se v průběhu
realizace v technokratických sedmdesátých
letech nepodařilo udržet pohromadě. Výstavbu provázela chronická nedokončenost

Sídliště Solidarita v Praze, foto: Jaromír Čejka, 2015

a zpoždění, a původně zamýšlené návrhy
občanské vybavenosti či parkových ploch
zůstaly jen na papíře a nebyly z ekonomických důvodů realizovány vůbec. Trvalo
několik dekád, než sídliště dostalo svou
dnešní podobu. Obecně je možné říci, že
velkým problémem na většině tuzemských
sídlišť je parkování, protože architekti v šedesátých a sedmdesátých letech nepočítali
(a ani nemohli počítat) s dnešním průměrem jednoho až více aut na jednu rodinu.

Bourají se u nás panelové
domy nebo se jde spíš
cestou renovace?
U nás se až na vzácné výjimky sídliště masově nevylidňují, jako tomu bylo
například v některých oblastech bývalé
NDR, odkud obyvatelé po znovusjednocení
Německa začali odcházet „na západ“. To
je důvod, proč se naše panelová sídliště
rušit nemohou, navíc zbourat panelák je
nákladnější než ho zrekonstruovat. Příklady
zbouraných paneláků se zatím dají v ČR
spočítat na prstech jedné ruky, první byl
stržen koncem 2011 z důvodu nevhodného
umístění v centru Havlíčkova Brodu. Cestou
tedy není radikální likvidace, ale spíše
přizpůsobování sídlišť současným nárokům
na bydlení.

Vzpomenete si na renovaci
domu či sídliště, která
vás pozitivně překvapila
a vysoce zvedla kvalitu
bydlení?
Skvělý počin se podařil před pěti lety na
Slovensku v Rimavské Sobotě, kde architekti Štefan Polakovič a Lukáš Kordík z ateliéru
GutGut zrekonstruovali panelák s nájemními byty a zcela změnili jeho vzhled, vnitřní
členění i okolí domu. V tomto případě se
nic neubourávalo, ale naopak dostavo(... pokračování na straně 6)

Sídliště Ostrava – Zábřeh, foto: Jan Rasch, 2015
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(... pokračování ze strany 5)
valo – v domě vzniklo celé penthousové
patro. Architekti pracovali s terasami,
balkóny, zvětšením oken, dořešili i vstupní prostory, vznikla zde kavárna, sauna,
posilovna, úložné prostory, v okolí domu
je hřiště, místa na parkování. Nutno ale
dodat, že předpokladem k takto rozsáhlé
proměně byla skutečnost, že panelový dům
koupil developer, který vystěhoval původní
obyvatele. Navíc dům tvoří jakýsi ostrov
sám pro sebe: služby v domě jsou určeny
výhradně obyvatelům a majitel dům oddělil
od okolí plotem.

Dá se shrnout, co českým
sídlištím obecně chybí
a v čem jsou naopak dobrá?
Nerada dělám obecné závěry, protože
jsem přesvědčená, že každé sídliště má své
zvláštnosti, vlastní historii, a tedy identitu.
K některým poznatkům jsme ale na základě
našeho výzkumu dospěli. Mnoho českých
sídlišť je dobře založených, na jejich návrhu
se podíleli zajímaví architekti, u některých
celků z padesátých a šedesátých let to byly
ještě osobnosti meziválečné architektonické avantgardy. V šedesátých letech probíhaly zajímavé experimenty, sedmdesátá léta
dostala výstavbu pod silný tlak technokratismu a ekonomické úspornosti, což se
na nich velmi podepsalo. V osmdesátých
letech se objevily postmoderní tendence,
především inspirace tradičním městem.
O blízkosti rekreačního zázemí včetně dnes
již vzrostlé zeleně a dobré dopravní dostupnosti u velkých sídlišť ve větších městech tu

již řeč byla. A pak je tu již zmíněná pestrá
sociální skladba obyvatel. Ti nejbohatší
se sice ze sídlišť po roce 1989 odstěhovali, přesto je stále situace u většiny celků
příznivá. Sídliště u nás může být „dobrou
adresou“. Co konkrétně našim sídlištím chybí, posoudí nejlépe jejich obyvatelé, stačí
nahlédnout do sociologických průzkumů.
Obecně řečeno, hodně výtek směřuje
k nekvalitně provedeným pracím v bytech,
ke ztrátám tepla a k hlukové propustnosti,
k nepořádku v okolí domů, nedostatečné
údržbě společných domovních prostor,
některým vadí monotónní prostředí sídliště,
špatně řešené veřejné prostory, obzvláště u velkých celků ze sedmdesátých let,
nedostatek kulturních zařízení, kaváren
a podobných provozoven, kde by se mohli
lidé scházet. Vždy platí, že pokud má být
renovace či adaptace sídliště úspěšná, musí
být do proměn obyvatelé zapojeni.

Podíváme-li se na současné
renovace např. ve
Francii a Německu, vidíme
přestavby, kdy se část domu
ubourá, aby se narušil
standardní tvar, hodně
se pracuje se zelení. Je to
budoucnost i našich sídlišť
nebo se musíme smířit „jen“
se zateplením a upravenou
fasádou?
To, jak s panelovými domy soustavně
pracují třeba v Německu nebo ve Francii,

kde dochází ke snižování podlažnosti nebo
ke zbourání některých objektů, aby se
odlehčila přílišná hustota výstavby, je inspirativní. Bohužel to nelze uskutečnit v našich
podmínkách, kde je většina paneláků plně
obydlená. Reálnější je podle mě poohlédnout se po příkladech kvalitních přestaveb
panelových domů, jaké má na kontě třeba
pařížská architektonická kancelář Lacaton
&Vassal. U přestaveb však vyvstává problém, že se na nich musí dohodnout všichni
obyvatelé domu, což je při současných
majetkoprávních vztazích dost složité.

Co Vás na sídlištích
fascinuje natolik, že přišel
projekt Paneláci?
Za mým zájmem stojí osobní zkušenost:
v polovině devadesátých let jsme se museli
přestěhovat s rodiči a babičkou z centra
Prahy na sídliště v Nových Butovicích.
Připadalo mi tehdy velmi zajímavé, jak se
členové naší třígenerační rodiny odlišně
adaptovali na nové prostředí. Před třinácti
lety jsem se tomuto tématu začala intenzivně věnovat v rámci své diplomky – tehdy se
o paneláky ještě nezajímalo tolik odborníků
z nejrůznějších oborů jako dnes a o životě
na sídlištích se tradovala celá řada mýtů,
které byly v rozporu s mou vlastní zkušeností. Dnes už není zapotřebí sídliště
obhajovat, ale spíše je důležité začít je
systematicky mapovat a získávat o nich co
nejvíce informací. Doufám, že na výsledky
našeho projektu Paneláci, který je první
vlaštovkou, naváží další.
Text: Mgr. Olga Černá

Navštivte projekt Paneláci na www.panelaci.cz

Sídliště Březinovy Sady v Jihlavě, foto: Jaromír Čejka, 2015
www.MagazinVybor.cz
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Sídliště Sítná v Kladně, foto: Jaromír Čejka, 2014
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Je možné, aby dodavatel
tepla v rámci CZT úplně
znemožnil odpojení od
CZT? Je možné, aby doda�
vatel nevyhověl poža�
davku SVJ o odpojení?
V principu každý dodavatel tepla má své smluvní
podmínky, za kterých je ochoten ukončit provoz
či dodávky tepla, pokud jsou ze strany nájemce
splněny. V  případě velkých dodavatelů je tato
situace složitější o to, že mají vázané investice do energetických dodávek v podobě instalovaných kotelen s konkrétním výkonem
a optimalizovanou dodávkou tepla pro určitý
objem odebírané energie. U  těchto případů
je pro dodavatele tepla nerentabilní povolit odpojení od dodávek dříve, než se umoří samotná
investice, která může být rozpočítána v ekonomické návratnosti až na 30 let. Z  toho důvodu
dodavatel logicky nedovolí odběrateli svévolné
odpojení od soustavy. O  těchto podmínkách je
vždy potřeba jednat a podívat se na zcela konkrétní podmínky smluvního vztahu s dodavatelem energií. Proces odpojení a vybudování
vlastního zdroje tepla podléhá stavebnímu zákonu a zákonu o ochraně ovzduší. Nově i zákonu
o hospodaření s energiemi, kde se posuzuje využívání primární energie. Pokud je CZT s obnovitelným primárním palivem, je takové odpojení
velmi obtížné; novým zdrojem by musel být taktéž zdroj s obnovitelným palivem.
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pravit rozpočet na konkrétní počet bytových
jednotek a možnosti uplatnitelných technologií,
a porovnat ho s dodávkami tepla od dodavatele CZT. Tzn. je třeba připravit energetický audit
a min 2–3 různé varianty řešení. V  případě, že
se tak odběratel rozhodne, je třeba začít právě
energetickým auditem, který vypracuje nezávislý odborník. Je nutné myslet na environmentální a technické řešení výstavby plynové kotelny,
která ale nemusí být ve stavebním řízení vždy
povolena.

4

Vyplatí se investovat do
vlastní kotelny? Kdy?
Ano, pokud je vše ekonomicky výhodnější
i z dlouhodobého hlediska. Je potřeba při-

Které technologie jsou
dnes ekonomicky výhod�
nější z hlediska optimali�
zace dodávek tepla?
Odpověď na tuto otázku nelze postavit zcela
jednoznačně. Na to je třeba posuzovat více parametrů, a jak již bylo napsáno výše, musí se
vycházet z ekonomického propočtu, který připraví odborník v podobě energetického auditu.
Lze uvažovat o tom, že obnovitelné zdroje jsou
novým trendem v oblasti dodávek tepla, a tyto
budou pro vlastníky SVJ více a více zajímavějším řešením.

Ptejte se nás na emailu

lostak@magazinvybor.cz
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Jak získat výhodnější
dodávky energií pro
provoz plynové kotelny
nebo tepelného čerpadla?

Je vlastní provoz kotelny
energeticky a finančně
úspornější řešení než
odběr tepla od
dodavatele CZT?
Vlastní provoz kotelny je třeba vnímat v položkách prvotní investice a provozních nákladů.
V první řadě je to cena samotné technologie,
která logicky stárne a její hodnota v rámci
opotřebení klesá společně s účinností. Dále
je třeba posoudit, jaký typ paliva je primárně
k provozu kotelny využíván. Pokud se bude jednat o technologii z obnovitelných zdrojů (tepelné čerpadlo, fotovoltaika či solární systémy), lze
uvažovat o ekonomicky zajímavém řešení pouze
v případě, že se poměrná část investice rozpočítá
mezi větší počet bytů. Atraktivní řešení to může
být pro 25–40 bytů, v závislosti na typu technologie. Dále je tu položka provozních nákladů na
údržbu a opravy, pravidelné prohlídky a případné
optimalizace soustavy v průběhu topných sezón,
včetně nastavení na různé klimatické podmínky,
které se mění. Zde se primárně jedná o seřizování a údržbu, což vyžaduje odborný servis dodavatele. Nastává otázka, zda tyto položky, které
tu prezentujeme zjednodušeně, budou finančně
výhodnější oproti současným nákladům za teplo od dodavatele CZT. Vždy se musí porovnávat
veškeré náklady související s provozem nového
zdroje, včetně odpisů (i když zdroj pořídili z fondu oprav). Tuto úvahu je třeba detailně propočítat a na zcela konkrétní požadavky připravit
konkrétní řešení.

@

Přinášíme vám poradnu redakce
časopisu Výbor, která se zabývá
různými technickými, legislativními
a právními tématy. Na vaše dotazy
vám bude odpovídat náš kolega Luděk Lošťák. Témata poradny budou
vždy zaměřena na nejpalčivější témata a dotazy, které zajímají vlastníky bytových domů. Budeme velice
rádi, pokud své dotazy budete směřovat i na další témata, a to na náš
redakční e-mail, který je pod poradnou uveden. Na všechny dotazy se
vám budeme snažit odpovědět v co
nejkratším časovém termínu a ty
nejčastější z nich vždy otiskneme
v dalším čísle našeho časopisu. Těšíme se na otevřenost a komunikaci
s vámi.
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Dodávka paliv je vždy složena z několika položek: z ceny paliva, různých distribučních poplatků, poplatků regulátora, ekologické daně až po
různé tarifní třídy. U malých kotelen či provozů
se více vyplatí CZT připojení, než když si bude
odběratel zřizovat vlastní kotelnu. Bude tak
nakupovat v maloodběru s vyšší sazbou paliva
i distribuce, než tomu bude u velkoodběratelů.
Není vždy jednoznačně řečeno, že se CZT nemusí
vyplatit.

Jsou zde technická úska�
lí či překážky, na které by
si mělo dát SVJ pozor při
výběru dodavatele tepla?
Primárně se jedná o dodávku paliva složenou
z ceny tepla a distribuce. Dodavatelé dělají kalkulace na určitou rezervovanou hodnotu tepla,
odběratelem objednanou dopředu. Cena závisí na typu kotelny CZT. Pokud tedy objednatel
nakupuje teplo podle poslední topné sezóny,
a není schopen nalézt úsporné opatření na snížení nákladů budovy, je jasné, že jeho pořizovací
náklady se budou v následném období podobat
tomu, co bylo za období předešlé. Odběratelům
doporučujeme přečíst si cenové rozhodnutí ERU
č. 2/2013 a dále pasáže teplárenství z Energetického zákona 458/2000 Sb. Určitě vás překvapí,
jaká má práva a povinnosti dodavatel tepelné
energie a jaká odběratel. Čtení to není záživné,
ale odběratele může ochránit od nepříjemností
se špatnou volbou dodavatele nebo problému
s tím stávajícím.

Je možné nahradit
CZT jinými technolo�
giemi v rámci insta�
lace vlastní kotelny?

7

Ano, je to možné, pokud tyto technologie ne-

8×

o optimalizaci
energetických
nákladů

budou znečišťovat ovzduší emisemi více, než je
tomu za současného stavu dodávek tepla od CZT.
Nicméně to je již předmětem individuálního posouzení a zpracování energetického auditu
v dané lokalitě pro danou nemovitost.

Je možné, aby SVJ bylo
i provozovatelem
vlastní plynové kotelny?
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Ano, svým způsobem, pokud bude splňovat veškeré legislativní a technické podmínky provozování kotelny s uzavřeným pojištěním odpovědnosti a dalšími právními náležitostmi. V druhém
případě lze využít služeb různých provozovatelů
kotelen, kteří si veškerou odpovědnost za provoz
a technickou správu převezmou na svá bedra.
SVJ pak povedou velmi ekonomický provoz kotelny s mnohem lepšími nákupy paliv do kotelen,
než když si tato paliva budou nakupovat sama.
V  některých případech může dodavatel těchto
služeb nabídnout odběrateli i vybudování kotelny s postoupením investice, která náklady na
stavbu a zřízení kotelny pro SVJ sníží.

CO OBNÁŠÍ POŘÍZENÍ

ČIPOVÉHO SYSTÉMU
(NEJEN) PRO BYTOVÝ DŮM?
ZÁKLADNÍ
KOMPONENTY
SYSTÉMU
1. ČTEČKA
Základním prvkem každého
čipového systému je čtečka
identifikačních médií. Jedná se
o zařízení umístěné z venkovní
strany vchodových dveří, ke kterému se přikládá čipová klíčenka
nebo karta. Čtečka bývá často
vybavena vizuálním signalizačním prvkem, který dává najevo,
zda je přístup povolen, či odmítnut (zelená/červená dioda).
Dodavatel systému by neměl mít
problém s případným zabudováním čtečky do zvonkového tabla,
zapuštěnou instalací na úroveň
omítky, či s různými požadavky
na design.

2. SPÍNACÍ PRVEK
Po přiložení klíčenky vyšle čtečka zašifrovanou informaci do
tohoto "mozku" systému, který
je umístěný v zabezpečeném
prostoru. Toto zařízení se vyskytuje v mnoha provedeních
v závislosti na inteligenci čtečky
nebo spínacího prvku. Jedná se
často o nenápadnou plastovou
krabičku o rozměrech v řádech
několika centimetrů, která zajišťuje sepnutí zámku a vpuštění
uživatele do chráněného prostoru. Některé systémy mají tento
spínací prvek instalovaný uvnitř
čtečky, důrazně však doporučujeme se takovým systémům vyhnout. Dojde-li totiž k fyzickému
napadení takového zařízení, je
velmi snadné systém odblokovat
a vniknout do objektu.

3. IDENTIFIKAČNÍ MÉDIA
O různých možnostech čipových
klíčenek jsme se rozepisovali
v minulém čísle. Pro připomenutí zopakujeme základní vlastnosti, které by měla bezpečná
identifikační média splňovat:
nemožnost replikace, přijatelná
cena a především využití moderních technologií (například
NFC nebo Bluetooth 4.x), které
připraví systém i na nové trendy
identifikace. Svět je v pohybu
a vstupní systém je investice na
mnoho let dopředu.

4. SPRÁVCOVSKÁ APLIKACE
Každý uživatelsky přátelský systém nabízí správci SVJ, aby byl
zároveň správcem přístupového
systému. Vybírejte systém, který
vám umožní kdykoliv přidávat
a odebírat uživatele bez nutnosti
kontaktovat dodavatele systému.

5. ZÁLOHOVANÝ ZDROJ
ELEKTRICKÉ ENERGIE
Aby přístupový systém fungoval
vždy a za všech okolností, doporučujeme jeho napojení
na zálohovaný zdroj elektrické
energie. Tato komponenta sice
není zcela nutná, pokud ji však
nepořídíte, musíte počítat s tím,
že při výpadku proudu nebude
systém funkční.

6. VHODNÝ ZÁMEK
Protože je přístupový systém
elektronické zařízení, které má
za úkol otevírat dveře, je nutné,
aby byl napojen na elektronický
zámek. Existuje celá řada zámků
a otvíračů, které lze použít. Liší
se především kvalitou, mírou
bezpečnosti a cenou. Nejlevněj-

ší a také nejméně bezpečnou
variantou jsou tzv. elektrické otvírače, lidově řečeno "bzučáky",
jejichž cena se pohybuje řádově
ve stovkách korun. Jejich použití doporučujeme především na
dveře uvnitř bytového domu
(dveře do sklepů, garáží atd.).
U  vchodových dveří z ulice doporučujeme investovat do kvalitních samozamykacích zámků
s bezpečnostním kováním. Jejich
cena je sice vyšší, jedná se ovšem o investici, která se vyplatí.
Důležitá poznámka: Pokud zvažujete zavedení přístupového
systému a provádíte v předstihu výměnu vstupních dveří,
doporučujeme nechat všechny
dveře opatřit elektronickým
zámkem již během výměny.

Zajímá vás, na kolik by
vyšel přístupový systém
pro váš bytový dům?

Zašlete nám nezávaznou poptávku na

info@patronpro.cz
Nezapomeňte uvést co
nejvíce informací, které
nám pomohou sestavit
co nejpřesnější cenový
odhad.

V minulých dílech jsme vás
informovali o tom, jaké jsou
možnosti zabezpečení bytových
domů. Zaměřili jsme se především na moderní čipové systémy
a poradili jsme také, na co si dát
pozor při jejich výběru. V tomto
díle se podíváme na to, co vše je
potřeba k zavedení přístupového
čipového systému v typickém
bytovém domě.

Další NÁKLADY,
SE KTERÝMI JE
NUTNÉ POČÍTAT
1. KABELÁŽ
U  některých jednoduchých systémů jsou nároky na kabeláž minimální. Jmenujme např. systém
PATRON-PRO, který se spravuje
přes aplikaci v mobilním telefonu. U tohoto systému je přepokládané množství kabelů řádově
v jednotkách metrů pro jedny
dveře. U  sofistikovanějších systémů, např. GOLEM III a dalších,
které jsou spravovány centrálně
přes PC, je nutné počítat s kabeláží v řádech desítek až stovek
metrů podle počtu dveří a jejich
vzdálenosti od centrálního bodu.

2. MONTÁŽ
Do této kategorie spadá montáž
čtečky, spínacího prvku, zálohovaného zdroje elektrické energie
a v neposlední řadě také položka
za provedení kabeláže. Pokud se
rozhodnete pro kabely vedené
lištou, bude cena podstatně nižší
než při jejich zasekávání do zdi.

3. NASTAVENÍ A OŽIVENÍ
SYSTÉMU
Jedná se o konfiguraci systému,
které provádí dodavatel ještě
před tím, než je systém předán
konečnému zákazníkovi.

4. DOPRAVA / POŠTOVNÉ
Náklady na dopravu se počítají
buď paušálně, nebo podle počtu ujetých kilometrů za zákazníkem.

Systémy IMA každý den otevírají přes 5 000
dveří pro více než 250 000 uživatelů.
Přístupové systémy PATRON-PRO i GOLEM III jsou výsledkem
práce týmu špičkových vývojářů z Institutu Mikroelektronických
Aplikací, který úspěšně působí na českém i zahraničním trhu již od
roku 1992. Kromě mnoha bytových domů patří mezi jeho spokojené
zákazníky např. ČVUT, ČZU, ŠKODA AUTO, ČEZ a další.
Soutěžní otázka z minulého čísla:
„Jaké parametry musí splňovat mobilní telefon, kterým je možné
otevírat dveře napojené na systém PATRON-PRO?“
Správná odpověď:
„Telefon musí podporovat technologii NFC.“

www.golem3.cz | +420 731 549 805

Sadu přístupového systému PATRON-PRO vyhrál pan Petr Chramosta.
Výherci gratulujeme.

Zbavte se plísně
na zateplené fasádě!

Masivní výskyt řas a plísní se na
zateplených fasádách může objevit
už v prvních letech po realizaci.
Neznamená to přitom, že máte na
domě nekvalitní materiál, nebo je
chyba ve skladbě zateplovacího
systému. Díky izolaci jenom neuniká
z domu teplo, které by plíseň na
fasádě vysušovalo.
Mechy, řasy, houby, lišejníky, plísně a jiné
organické nečistoty dělají na vaší zateplené
fasádě nehezké tmavé fleky. Kromě toho
se spory plísní mohou při větrání dostat
i do bytů a způsobit řadu zdravotních
problémů.
Tento nezdravý zelený povlak se usazuje
především na stěnách domů, které jsou
orientované na sever nebo západ, nebo
stojících v blízkosti zeleně a vodní plochy.
Zkrátka všude tam, kam nedosáhne slunce
a teplo, které jste navíc omezili i zateplením domu.

Čistý kabát domu je důležitý
pro vaše zdraví
Plísně samotné jsou silným alergenem
a z fasády se snadno dostanou otevřeným
oknem až do bytů. Neodstraněné řasy
a plísně také postupně vrůstají do štěrbin
a změnou svého objemu pomalu fasádu
narušují.
Ke znovu krásné a čisté fasádě pak vede
jen jedna cesta – vyčistit. Vyvarujte se
ale nešetrného odstranění a fleků a map,
které by po něm na domě zbyly. Investice
do zateplení vašeho domu byla už tak dost
veliká, chtějte k její obnově ty nejlepší.
Šestnáct let zkušeností mají s odstraňováním těchto nečistot odborníci z ARS –
AXIOM REAL. Nejen, že z fasády odstraní
vše, co tam nemá být, ale následně ji
ošetří tak, že dalších 5 let budete mít od
podobných nárůstů pokoj. Takovou záruku
dostanete.

Na ARS se každoročně obrátí stovky soukromých majitelů, společenství vlastníků,
družstev nebo správců nemovitostí. Díky
množství zkušeností se stali nejlepším specialistou v oboru čištění povrchů a ochrany
staveb. Svěřte svou fasádu do rukou jejich
odborníkům a budete spokojení také.

ZAVOLEJTE SI PRO CENOVOU
NABÍDKU A VZOREK NA VAŠÍ
FASÁDĚ ZDARMA!

Šetrný způsob čištění
a ošetření zarostlé fasády

Jak probíhá čištění?
V ARS k čištění používají speciální prostředky, které jsou vůči vaší fasádě ohleduplné,
ale nemilosrdně odstraní znečištění a plísně. Pracují také s párou, vysokotlakým
vodním paprskem a s mikroabrazivním
tryskáním čili pískováním, a tak dozajista
pomohou i vašemu domu bez nežádoucích následků. Z vaší fasády také dokážou
odstranit nasprejované graffiti, či vyčištěnou fasádu proti všem sprejerům ošetřit
speciálním nátěrem. Nechte si poradit to
nejvhodnější přímo pro váš dům.
ARS za vámi dojedou kamkoliv po celé
České republice, a to bez nákladů na
dopravu. Jejich práce je efektivní, výsledek
zaručený a jednání příjemné. O všem hovoří
spokojené reference klientů, kteří stejně
jako právě teď vy, řešili nepříjemné znečištění na zatepleném domě. Inspirujte se
jejich zkušenostmi s ARS – AXIOM REAL na
firemních webech. Nedovolte plísním, aby
ohrožovaly vaši fasádu a ničily vaše zdraví.
I vy můžete mít opět krásný a čistý dům!

Výrazný rozdíl mezi očištěnou
a neočištěnou částí

U zateplených domů
doporučujeme častější čištění.
Už částečné znečištění fasády
způsobuje výrazné oslabení
účinnosti celého zateplovacího
systému a zkracuje jeho
životnost.

Zaručujeme vám dobu 5 let
proti nové tvorbě plísní a řas
na vaší fasádě.

ARS – AXIOM REAL, spol. s r.o.
Weby: www.ars.cz
www.cisteni-fasad-ars.cz
www.graffiti.cz
www.tryskani-piskovani-ars.cz

+420 274 811 433
+420 274 814 079
Zelená linka: +420 800 100 168
Mobil:
+420 602 259 423
Telefony:

Email: axiom@ars.cz
Adresa: Kolovratská 110/4
100 00 Praha 10

Podívali jsme se na zub pojistným podmínkám

pojištění
odpovědnosti
členů výboru
Detailně jsme se podívali na pojistné smlouvy a především
na výluky pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ. Jak se
výbor musí chovat, aby vzniklou škodu pojišťovna uhradila?
A kdy s plněním pojistného rovnou nepočítat?

Dle § 159 NOZ každý, kdo přijme funkci člena
voleného orgánu, se zavazuje, že ji bude vykonávat s péčí řádného hospodáře. V případě, že
svým porušením povinností při výkonu funkce
způsobí svému SVJ škodu, je povinen ji v plné
výši nahradit.
Logika věci zde velí uzavřít pojistku, která by tyto
škody 100% pokryla, a domněnce, že se mi nemůže nic stát. Jsem přece pojištěný! Jenže ouha.
Pojistné plnění má řadu výluk. Nejjednodušší
poučka pro splnění podmínek zní: Vykonávejte
svou funkci tak, jak vám nařizuje zákon, a předcházejte vzniku možných škod. Pojistky jsou
dobrý sluha, ale špatný pán. Žádná pojišťovna
nerozdává peníze všem, co si řeknou. Pojďme
si ale uvést konkrétní příklady pojistných výluk,
které se výborů týkají nejvíce.

Pojistku nemusíte měnit se
změnou členů výboru
Pojištění odpovědnosti členů výboru se nejčastěji uzavírá k pojistce celého domu, obě pojistky
se totiž prakticky doplňují, ale v plnění nepřekrývají. Dobré je také vědět, že pojistka „na blbost“
z běžného občanského života škody vzniklé
výkonem funkce ve výboru nekryje. Pozitivní
ale je, že se pojišťuje vždy výbor jako takový.
V případě pojistné události si pojišťovna vyjede
aktuální seznam členů z rejstříku. Není třeba
hlásit členskou změnu.
Nejčastější situace a vzniklé škody, kterým může
výbor čelit, jsou prakticky tyto tři následující.
V jakých případech se na toto pojistka vztahuje?

Před podpisem si důkladně přečtěte
pojistné podmínky a výluky. Čemu
nebudete jen trochu rozumět, si nechte vysvětlit právníkem pojišťovny.
Je to zdarma.

1. Pokuty, sankce a penále
Pokud SVJ dostane pokutu či penále za porušení nějakého předpisu, pojistka toto neuhradí.
Podle konkrétní situace se na to vztahují tři body

z pojistných výluk, a to: 1) plnění se neposkytuje
za pokuty, penále nebo sankce, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
2) na úhradu újmy způsobenou schodkem na
svěřených finančních hodnotách a 3) za škodu
způsobenou neuplatněním nebo pozdním uplatněním práv.
Při těchto situacích vzniká SVJ finanční škoda
na základě nedodržení zákonného postupu či
termínů. Mějte na paměti, že kdo přijme funkci
člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými
znalostmi a pečlivostí. Omylu se dopouštějí ti,
kteří raději nic nedělají, jsou liknaví, a v případě
problému spoléhají na 100% plnění pojišťovny.

2. Chyba v účetnictví: účetní ve
výboru vs. účetní firma
Na škody vzniklé chybným účetnictvím se
vztahuje podmínka ve znění zhruba takovém:
Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného
k náhradě škody způsobené vedením účetnictví
za předpokladu, že pojištěný (člen výboru), je
oprávněný k vedení účetnictví, tzn. má potřebné
živnostenské oprávnění. Tedy, má-li účetnictví na
starosti člen výboru (má živnostenské oprávnění), lze případnou škodu z pojistky uplatnit.
Stojí-li za chybou účetní firma, pojišťovna plnit
nebude. Pojistka se zde vztahuje pouze na členy
výboru, kteří správně zvolili firmu/odborníka na
základě oprávnění k živnosti.

3. Škoda vzniklá exekucí nebo
insolvencí
Je-li škoda způsobená nedbalým jednáním členů
výboru, nelze ji hradit z pojistky. Pamatujte, že
jste za škody zodpovědní 3 roky zpětně, tedy
i vůči lidem, kteří se do společenství teprve
přistěhují.
Běžnou škodou může být nevymáhání pohledávky SVJ za vlastníkem bytu tak dlouho, až
dojde k jejímu promlčení, nebo pozdní započetí
úkonů nutných k vymáhání. Dalším nejčastějším
porušením povinnosti řádného hospodáře je
marně uplynulá lhůta při přihlášení pohledávek
společenství k exekučnímu příkazu prodejem
nemovitostí, případně k insolvenčnímu řízení

dlužníka. Pojišťovna plní v momentě, když se
SVJ k exekuci přihlásí, ale v exekučním řízení
na něj žádné prostředky nezbudou. Bude ale
zároveň zkoumat, proč došlo k prodlevě, a zda
tím nedošlo k porušení zákonných povinností
výboru. Pokud se SVJ k exekuci nepřihlásí vůbec,
ať už z liknavosti, nebo že se o ní nedozví, nelze
pojistku uplatnit. Základem tedy je, mít přehled
o exekucích a insolvencích včas, a bez čekání
svou pohledávku přihlásit.

Nezapomeňte své pojistky
obnovovat. Podmínky a plnění
se rychle mění. Pojišťovny
doporučují obnovu každých
3–5 let.
Příkladem může být, když výbor registruje vlastníka s dluhem. Na jednotce dlužníka v katastru
nemovitostí je zapsána poznámka o tom, že
dlužník je v úpadku, kdy dle rozhodnutí o úpadku
jsou věřitelé vyzváni přihlásit své pohledávky
insolvenčnímu soudu ve lhůtě dvou měsíců.
Výbor své přihlášení odešle poštou, ale splete
si adresu a soudu nebude přihláška doručena.
Společenství nebude mezi přihlášenými věřiteli
a vzniká mu škoda způsobená chybou člena
výboru. V takovém případě lze očekávat, že
pojišťovna škodu nahradí z pojistky. Člen výboru
nebude v ohrožení. Jiný případ by ovšem nastal,
kdyby člen výboru odeslal dopis s přihlášením
pohledávky až po uplynutí zákonné lhůty, byť na
správnou adresu. Tím by primárně nesplnil své
zákonné povinnosti řádného hospodáře. Pohledávka by byla odmítnuta a společenství vznikla
škoda způsobená členem výboru. V tomto
případě by pojišťovna neplnila a škoda by zůstala
na bedrech chybujícího člena výboru.
Rada na závěr tedy zní: Předcházejte škodám.
A slepě se nespoléhejte na to, že vám někdo
rád dá peníze zdarma a bez práce. Mějte
přehled o dění v domě. Pojištění odpovědnosti
výboru jsou dobrá zadní vrátka pro váš klid,
která je užitečné mít. Klíč k nim ale dostane
jen ten, který svou prací pro SVJ neporušuje
zákonná nařízení.
Text: Barbora Hřebečková

www.MagazinVybor.cz
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Pro správnou funkci výboru je doslova zásadní vypořádávat se řádně
s exekucemi a insolvenčními řízeními spoluvlastníků. Výbor de facto
zastupuje roli managementu, který má za úkol spravovat pohledávky SVJ
a v případě prodlení je začít okamžitě a systematicky vymáhat. To jisté
platí, pokud je na dlužníka vyhlášena insolvence. Výbor má za povinnost
do insolvenčního řízení přihlásit pohledávku společenství včas, tj.
bez zbytečného odkladu, jinak se vystavuje riziku žalob
a úhrady škod z osobního majektu členů výboru.

Vědět a konat
V obou případech platí zásada
„vědět a konat“. Pokud výbor registruje dluh na platbách u některého
ze spoluvlastníků a neví, že byla na
dlužníka vyhlášena exekuce, je to
hrubé porušení veškeré svěřené
správy. To stejné platí, pokud je
vyhlášena na dlužníka insolvence, a výbor o tomto úkonu neví,
a v minimálně 30denní zákonné
lhůtě svůj finanční nárok nepřihlásí. SVJ vzniká škoda a vzhledem
k poměrně jednoduchému porovnání postupů zákonného a postupu
chybného, je pochybení výborů
extrémně viditelné a velmi jednoduše vymahatelné. To stejné platí,
jsou-li úkony k přihlášení pohledávky společenství započaty pozdě,
resp. se zbytečným odkladem, což
obvykle vede k posledním místům
v seznamu přihlášených věřitelů.

Řešení:
Stačí sledovat katastr
Obě řízení, tedy jak exekuční, tak
insolvenční, mají jednoho společného jmenovatele. Katastr nemovitostí. Není tedy vůbec komplikované, aby výbor tuto část své
svěřené správy plnil bez jakýkoliv
komplikací.

Zápisy exekucí jsou v dikci exekutorů postihujících majetek, tedy
bytovou jednotku a zápis insolvenčních řízení do katastru nemovitostí
je dán zákonnou povinností soudů,
dle § 139 odst. 1 insolvenčního
zákona, který úpadek vyhlašuje.
Stačí tedy pouze sledovat katastr,
kontrolovat jednotku po jednotce,
minimálně každý týden a být řádným hospodářem.

Odepsat pohledávku?
Odpis pohledávky je nejkrajnějším řešením a především účetním
opatřením. Pokud se chce výbor
vyhnout možným postihům, zejména pak řízení o náhradu způsobené
škody nedostatečnou péčí řádného
hospodáře, danou § 159 NOZ, je
doslova bezpodmínečně nutné,
aby postupy výboru předcházející
odpisu pohledávky byly v souladu
s postupy při řádné správě a patřičnou péčí řádného hospodáře, jak je
definuje NOZ. Přitom nejtypičtějším
pochybením členů výboru bývá

úkon, který lze paradoxně naplnit nejsnadněji. Být informován
o exekucích a insolvencích včas
a přihlásit se k probíhajícím řízením
správně a co nejdříve, resp. bez
odkladu.

Shromáždění
odsouhlasilo odpis
pohledávky
Platí za velký omyl, že nečinnost
výboru, případně chybný postup
výboru při správě, je možné tzv.
„posvětit“ hlasováním shromáždění, a tím výbor odpovědnosti
zbavit. Každý člen výboru je za své
úkony osobně odpovědný až 3 roky
zpětně, tedy i vůči vlastníkům, kteří
se do společenství v budoucnu
teprve přistěhují. Aktem „odsouhlasení“ vznikl pouze účetní titul,
resp. souhlas shromáždění s účetní
operací, nikoli zlegalizování chybných nebo laxních postupů výboru
vedoucích ke škodě společenství,
kterou je v důsledku nutné účetně
napravovat.

Více informací o službě pro výbory SVJ:

www.KatastrSVJ.cz

Nevíte si rady? Volejte telefonní číslo 214 214 862

Deset důvodů,

proč vyřešit regulaci
topné soustavy kvalitně

Funguje ve Vašem domě topení dobře
a úsporně?
Většina lidí odpovídá, že ano. Argumentují takto:
„V bytě je teplo i při velkých mrazech. Když otevřu
termostatickou hlavici, jsou radiátory skoro ihned
celé teplé. Většinou ani radiátory nezapínám, abych
ušetřil za teplo, protože na nich máme instalované
indikátory k rozúčtování tepla. Byt totiž vytopí jen
samotné stoupačky, kde indikátor namontovaný
není. Proto radiátory nezapínám, abych ušetřil.“
Také se Vám takové zdůvodnění zdá nelogické?
Předsedové a členové výborů SVJ, se však nad tím
zamýšlejí více. Na jejich bedrech leží ona nevděčná
úloha postarat se o řádný provoz ne jenom samotného vytápění, ale celého objektu. Právě tito odpovědní lidé již vědí, že právě vytápění stoupačkami
je nešvar, který značí, že topná soustava nefunguje
zdaleka tak dobře a úsporně jak by mohla, a to
dokonce ani, když jsou instalované termostatické
hlavice. A také již ví, že opravdu funkční regulace
topné soustavy lidem ušetří nervy i peníze.
1. Snížení platby za teplo – kvalitně a odborně
provedenou regulací topné soustavy až o 30 %
při relativně velmi nízké investici. Návratnost
bývá mnohem rychlejší, než při zateplení budovy, obvykle 2 až 7 let.
2. Regulace umožní vyvážené rozdělení topné
vody v soustavě – vždy správné množství
vody pro každý radiátor. Ani méně (radiátor
topí málo), ani zbytečně moc (radiátor přetápí
a jeho provoz je drahý).
3. Kvalitně provedená regulace pomůže odstranit přetápění v bytech. Nemusíte od Vašeho
dodavatele tepla kupovat drahou energii
v době, kdy jí nepotřebujete! Vaše termostatické hlavice budou moci fungovat jako regulátor
teploty, a nikoliv jako pouhý uzávěr – jak jsou
často používány v neseřízených soustavách, aniž
to lidé tuší.
4. Teplo do bytů mají předávat především
radiátory, nikoliv stoupačky. Předání tepla
stoupačkami nejde zabránit zcela. Je však důležité, aby poměr byl např. 80 % tepla z radiátorů
vůči 20 % tepla ze stoupaček a nikoliv opačně.
Zejména u zateplených domů bývá tento faktor
důležitý.

www.MagazinVybor.cz
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5. Kvalitně zpracovaný projekt je exaktním
podkladem pro změnu obchodních podmínek
ujednaných s Vaším dodavatelem tepla – tzv.
odběrového diagramu. Musí však obsahovat
i výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností
podle aktuálního zateplení budovy – nikoliv jen
zjednodušený výpočet podle stávajících radiátorů, jak jej prezentují některé firmy. I zde se dá
někdy ušetřit – pouhou změnou smlouvy - limitu
odebraného tepla.
6. Ve většině domů se dají potřebné montážní
zásahy provést téměř kdykoliv, včetně zimních
měsíců.
7. Výsledný efekt je patrný ihned po seřízení –
soustava se začíná chovat logicky, při správném
použití termostatických hlavic je ihned možné
docílit úsporného provozu.
8. Vhodně provedenou regulací je možné vyřešit
nepříjemné hluky v topení. Zcela lze odstranit
hučení, svištění, pískání, a až o 95 % lze snížit
nepříjemná bouchání či ťukání.
9. Hydronické vyvážení je základním předpokladem pro spravedlivé rozúčtování tepla
– významně sníží rozdíly ve spotřebách mezi
jednotlivými byty, způsobené odlišnými parametry radiátorů (dva stejné radiátory s různým
průtokem mají odlišné výkony. Výrobce indikátorů však počítá s katalogovými údaji výrobce
radiátorů a indikátor není schopen odchylky
rozeznat a pracovat s nimi. Výsledkem jsou
těžko pochopitelné rozdíly v náměrech mezi
jednotlivými byty, následná frustrace uživatelů
a rezignace na úsporné chování).
10. Kvalitní regulace je prvním krokem ke změně
zdroje tepla. V Evropě lze zaznamenat trend
decentralizace zdrojů tepla. Počet případů
oddělení objektu od CZT a pořízení vlastního
zdroje tepla s plynovými kotly nebo tepelnými
čerpadly strmě narůstá i v České republice. Hydronické vyvážení musí předcházet návrhu zdroje
tepla. Teprve výpočtem hydrauliky získáte
základní data, pro návrh zdroje tepla nutná. Bez
řádně fungující regulace na straně spotřeby tepla, není možné úsporně provozovat sebelepší
zdroj tepla. Ani plynovou kotelnu, o tepelných
čerpadlech nemluvě. Pouhá výměna zdroje
tepla se bez vyvážení topné soustavy může stát
zbytečnou investicí.

Dva základní způsoby regulace topné
soustavy:
• Hydronické (hydraulické, termohydraulické…)
vyvážení topné soustavy. Jeho úkolem je
dosáhnout vyváženého a přesně definovaného
množství topné vody pro každý radiátor. Provedení je účelné ve všech objektech, bez ohledu
na jejich stáří, typ, nebo zdroj vytápění. Pokud
nefunguje hydraulika, pak nelze dosáhnout
úsporného a zároveň komfortního provozu
topení. K provedení, kromě zcela výjimečných
případů, není třeba souhlas dodavatele tepla. Je
však vyžadováno striktní dodržování dodavatelem tepla nastavených technických podmínek
k připojení na teplárenskou síť a majitel objektu
má povinnost o provedeném zásahu dodavatele
tepla s předstihem informovat.
• Ekvitermní regulace. Řídí teplotu topné vody
na vstupu do objektu podle aktuální venkovní teploty, resp. snižuje jí oproti teplotě na
vstupu z teplárenské sítě. Doplňuje hydronické
vyvážení, zvyšuje jeho stabilitu. Pro korektní
vyhodnocení účelnosti, je třeba znát parametry
teplárenské sítě a především skutečné tepelné
potřeby domu včetně již provedeného výpočtu
hydraulických poměrů v topné soustavě. Ekv.
regulace však sama o sobě (bez hydraulického
vyvážení) regulaci spotřeby tepla nevyřeší.
Její provedení je v některých ohledech snazší
a méně náročné než řešení problému jako
celku formou hydrauliky topné soustavy a proto
některé výbory snadno podlehnou lákavé
vyhlídce „levného“ řešení regulace v této
podobě. Než se rozhodnete pro investici do ekv.
regulace, je vhodné provést alespoň projektovou část hydraulického vyvážení, teprve pak
se rozhodovat o ekv. regulaci. Předejdete tak
zbytečně vynaložené investici v případech, kdy
ekv. regulace nemůže být nastavená o mnoho
jinak, než jak jí má nastavenou Váš dodavatel
tepla na svém zdroji tepla. Seriózní odborník by
Vás na tato úskalí měl vždy upozornit a netrvat
na „maximálním kšeftu za každou cenu“.
Text: Miroslav Svěrák, AllTech s.r.o.
alltech@alltechsro.cz

www.AllTechsro.cz | www.TopimeChytre.cz | www.TepelnaCerpadlaProBytoveDomy.cz

Pražská energetika pomáhá bytovým družstvům a SVJ
Pražská energetika (PRE) poskytuje všem zájemcům širokou nabídku nadstavbových energetických služeb.
Snažíme se, abychom pro vás byli nejen zajímavým dodavatelem energií, ale i společností, na kterou se
můžete obrátit také v jiných energetických oblastech. Naše portfolio služeb je opravdu široké a různorodé a my
pevně věříme, že jej využijete vy nebo vaše bytové družstvo.
INSTALACE A SERVIS TEPELNÝCH ČERPADEL

PRODEJ AKUMULAČNÍCH KAMEN,

INSTALACE A SERVIS OSVĚTLENÍ

Realizujeme výstavbu tepelných čerpadel jak
pro rodinné, tak pro bytové domy dle požadavků zákazníků. V nabídce máme pouze kvalitní
prověřené výrobky a poskytujeme záruční i pozáruční servis.

PŘÍMOTOPŮ A BOJLERŮ

Zhodnotíme energetickou náročnost stávajícího osvětlení a navrhneme nové řešení včetně
ekonomické efektivnosti a investičních a provozních nákladů. Samozřejmostí je následná
realizace projektu na klíč. Dále nabízíme revize
a opravy osvětlení a poradenství v oblasti řízení a regulace osvětlení.

VÝSTAVBA A SERVIS
FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN
Provádíme výstavbu fotovoltaických elektráren
a následný servis a údržbu, která zahrnuje pravidelné prohlídky panelů, revize podle platných
zákonů a předpisů, termovizní měření panelů
a rozváděčů apod.

Elektrotepelná zařízení různých značek prodáváme v naší prodejně v Jungmannově ulici, Praha 1,
kde si můžete výrobky prohlédnout, popř.
i vyzkoušet. U vybraných zařízení zajišťujeme
i montáž a demontáž vč. odvozu a ekologické
likvidace.
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
Díky kvalifikovaným pracovníkům a technickému zázemí zajistíme rychle a za příznivou cenu
veškeré činnosti související s dodávkou elektřiny. Obnovujeme dodávku, zřizujeme nebo
rekonstruujeme odběrná místa pro přímé i nepřímé měření elektrické energie, rekonstruujeme hlavní domovní vedení a bytové rozvody.
Vyřídíme také potřebné formality při jednání
s příslušným distributorem elektřiny.

www.premereni.cz/sluzby, tel.: 733 143 143, e-mail: servis.prem@pre.cz

Rekonstrukce kotelen
v bytových domech
Realizujeme rekonstrukce systémů pro vytápění bytů, domů i nebytových prostor. Mezi navrhovanými
řešeními jsou zejména kondenzační plynové kotle, kogenerační jednotky a tepelná čerpadla.

Služba zahrnuje:
•

zpracování první analýzy a studie
proveditelnosti

•

zhotovení projektové dokumentace

•

pomoc s financováním a výstavbou
zařízení

•

zajištění provozu, servisu a údržby
celého sytému

tel.: 733 143 143
e-mail: servis.prem@pre.cz

www.premereni.cz/sluzby
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DU EL
Jako
člen výboru se Radek
Kvapil (44) začal o „svůj“ dům
starat zhruba ve stejném věku, jako
kdysi Zdeněk Papáček (86). V prvním
případě se psal rok 2011, v druhém
1959. I přesto jsou dnes na „stejné lodi“ a ke svému předsednictví
využívají stejné moderní technologie
– internet, email, ale i službu pravidelné kontroly jednotek od KatastrSVJ.cz.
Odpovědnost ani zákon se na
věk neptají.

Zdeněk Papáček (86)
Mohl by si užívat zaslouženého odpočinku a milovaných výletů do
přírody. Místo toho stojí Zdeněk Papáček v osmašedesáti v čele
bytového domu. „Vytáhl jsem si Černého Petra“, říká s humorem
sobě vlastním, ale i s takovou kartou hraje dobře. Žolíky v podobě
odvedené práce si užívají všichni vlastníci v domě.
Jako člen stavebních či bytových výborů figuruje s přestávkami od
roku 1959. Když se s manželkou přestěhovali do současného domu,
minulý předseda složil funkci. Dnes je to 7 let co se stará o Společenství vlastníků domu Jihlavská.
„Co tady vládnu, tak máme novou střechu, výtah, nová okna, kanalizační a elektrické stupačky, vodoměry, plynové potrubí, které
unikalo, … pořád se něco hlídá a spravuje,“ vypočítá. „A i když je
dneska taková doba, že někdo občas neplatí, tak já zásadně platím,“
dodává s tím, že na penězích to všechno stojí. „Jsem demokrat, ale
tady musím být diktátor. Je těžké se na něčem dohodnout. Přišli jsme
tak o hezké peníze z reklamy, kterou nám nabízeli umístit na dům.
Někteří ale nechtěli mít ‚počmárenej barák‘. Mohli jsme za ně něco
opravit.“ Zároveň ale chválí, že v domě mají i ty rozumné, kteří vědí,
že je do fondu potřeba peníze dávat v takové výši, aby se něco na
domě mohlo udělat.
Dnešní doba internetová se nevyhnula ani panu Papáčkovi a email
i internet obsluhuje lépe než mnozí o generaci mladší. „Na něco
požádám syna, ten pracuje na internetu denně, a já mezitím prolistuju odborné časopisy,“ udržuje se v obraze. „Tak na mě vykoukla
i pravidelná kontrola jednotek od KatastrSVJ.cz. Jeho používání mi dělá
radost. Lidi si můžou udělat někde dluh a nám by to přidělalo starosti.
Máme teď přehled o prodejích a nikdo nám neodejde s dluhem za
služby. Navíc nás to ve výboru ochrání, kdyby se náhodou dostal
někdo do exekuce. Dozvíme se to okamžitě,“ vypočítává oprávněné
obavy, které zřízením služby zmizely.
A kolik času mu předsedničení zabere? „Ve správním bytovém družstvu
spočítali, že to je 8 hodin měsíčně. Budu jim muset říct, že se sakramentsky spletli. Když něco opravujeme, musím tu být v pohotovosti,
vždycky se přihodí něco, co musím řešit. Vloni jsem kvůli tomu rušil
i dovolenou. Bere to čas.“
Jak dlouho chce místo předsedy zastávat? „Musím všechno připravit, abych to mohl předat někomu mladšímu. Už mám i tip. Tak
uvidíme na příští schůzi. Snad z toho vypadnu. A nebo ne,“ uzavírá
s šibalským úsměvem.

Radek Kvapil (44)
„Když se bývalý předseda odstěhoval do jiného města, posunul
jsem se jako jeho zástupce o pomyslný stupínek výš,“ vrací se
ke svému prvnímu zvolení před 7 lety Radek Kvapil. „Od té
doby se členové výboru občas změní, ale břímě odpovědnosti
zůstává stále na mých bedrech.“
V domě mají nastavená pravidla, která se až na malé výjimky
docela dodržují. „Sem tam někdo nezaplatí nájem, zpravidla
před Vánoci, a pak se z toho celý rok ‚líže‘. Ale máme v Příbrami
spolehlivé partnery, a to naši obstaravatelskou kancelář BST
servis a advokátní kancelář JUDr. Dagmar Říhové. Spolupráce
funguje na 100 % a všichni dříve nebo později svůj dluh uhradí,“
a dodává, že ke skvělé spolupráci patří i informování o legislativních změnách, které se společenství týkají.
„K dokonalosti nám vše doplňuje služba pravidelné kontroly
jednotek od KatastrSVJ.cz, na kterou jsem narazil v tisku.
Používáme ji skoro 2 roky a jsme s ní opravdu moc spokojení.
Zjednodušuje život – výboru i spoluvlastníkům. Vymizelo chození po různých institucích a čekání v nekončených frontách,
a přibyl přehled o prodeji jednotek v domě, což eliminuje případné dluhy, a hlavně o zápisu exekucí, které je potřeba vědět
okamžitě,“ vypočítává. V neposlední řadě si Radek Kvapil jako
předseda chválí možnost vytisknutí aktuální prezenční listiny.
„Kdykoliv si vymyslím nějakou schůzi,“ chválí si se smíchem
uživatelskou pružnost.
Pozornost věnuje i možnosti získání dotací. „Poslední naše
větší investice byly do zateplení celého domu. A díky dotaci
ze Zelené úsporám jsme mohli ‚zadarmo‘ vyměnit a zároveň
zvětšit výtahy ve všech třech vchodech našeho domu.“
Klidně bude ve své funkci pokračovat dále. „Pokud mě shromáždění zvolí. Byl bych velmi rád, aby se mnou pokračoval i stávající
výbor, se kterým si báječně rozumím. Konec mandátu je ještě
daleko, a tak se budeme snažit pracovat pro SVJ co nejlépe
to půjde. I když to je občas docela časově náročné. S pomocí
výše uvedených ‚pomocníků‘ to ale jde stíhat mnohem lépe.“
Ptala se: Mgr. Olga Černá
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Čtyřlístek výhod
od ČSOB
Zatímco v roce 2015 měli možnost požádat
o dotace na revitalizaci své nemovitosti
z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) pouze
vlastníci bytových domů v Praze, pak v roce
letošním se podobná šance otevřela i pro
bytová družstva (BD) a společenství vlastníků
(SV) v celé České republice. Od 18. 12. 2015 je
možné podávat žádosti o dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), který
podporuje opatření, vedoucí k úsporám energií
v bytových domech na území ČR (s výjimkou
Prahy). Zatímco program NZÚ se v loňském
roce mezi vlastníky bytových domů v Praze
nesetkal s přílišným zájmem a na něj vyhrazené
prostředky nebyly vyčerpány ani z poloviny, je
otázkou, s jakou poptávkou se setká vlastníky
domů dlouho očekávaný program IROP.

Je sice pravdou, že program IROP, oproti
loňskému programu NZÚ, nabízí BD a SV
možnost získat vyšší procento dotací ve
vztahu k uznatelným nákladům (25,5 %
až 32,3 %), ale na druhou stranu se jedná
o dotaci z prostředků Evropské unie
a tomu odpovídají jak přísné požadavky
na náležitosti spojené s podáním žádosti
o dotaci, tak poměrně složitá administrativa, s takovým krokem spojená. Již první
signály ukazují, že zvládnout bezchybně
celý proces podání žádosti o dotaci z programu IROP bude pro většinu SV velkým
oříškem, resp. že většina z nich se bude
muset (samozřejmě za úplatu) obrátit
s prosbou o radu nebo pomoc na některou
z dodavatelských či poradenských společností. V podmínkách programu je např.
uvedeno, že před podáním žádosti o dotaci nesmí být provedeno výběrové řízení na
dodavatele, uzavřena dodavatelská smlouva, zahájeny stavební práce či čerpán úvěr.
Navíc výběrové řízení musí proběhnout
v souladu se zákonem, s čímž se menší BD
či SV dosud ještě nesetkala. Každopádně
ale platí, že i v případě, kdy se BD či SV
podaří o dotaci úspěšně zažádat, dotace
bude vyplacena až po ukončení a případné
kolaudaci předmětné investiční akce. Je
tedy logické, že většina BD a SV, která se
rozhodnou svou investici krýt úvěrovými prostředky, bude požadovat, aby po
obdržení dotace na svůj účet mohla tyto
prostředky použít na provedení mimořádné splátky úvěru tak, aby ji za to nehrozil
žádný sankční postih. ČSOB si je tohoto
požadavku svých klientů vědoma, a proto-

že by ráda proces rekonstrukcí bytových
domů (stejně jako stát programem IROP)
také podpořila, přichází s ucelenou nabídkou, která zahrnuje čtyři výhody, které by
měly přispět k dalšímu zatraktivnění podmínek úvěrování a tudíž i zvýšení zájmu
BD a SV o revitalizaci a snížení energetické
náročnosti svého domu. Všechny bankou
nabízené výhody lze využít v případě, kdy
BD a SV uzavře s ČSOB úvěrovou smlouvu
kdykoliv v průběhu roku 2016.
Mimořádná splátka z dotace bez sankce
i při fixní úrokové sazbě je u ČSOB možná,
ale pouze za předpokladu, že klient
o takovou možnost požádá banku ještě
před schválením úvěru. V takovém případě
bude mít klient právo takové splátky nejen
zakotveno v úvěrové smlouvě, ale současně si bude moci i vybrat, zda po provedení
mimořádné splátky bude chtít zachovat
výši anuitní splátky a zkrátit konečnou
splatnost úvěru nebo zachovat původní
splatnost a snížit výši měsíční splátky.
Dotaci 1 % z objemu úvěru z ČSOB Programu energetických úspor bude moci získat každé BD a SV, které bude úvěrem od
ČSOB financovat takovou investiční akci,
která ve svém důsledku přinese určitou
úsporu energií. Na rozdíl od všech ostatních typů dotací je u dotace od ČSOB vše
daleko jednodušší – stačí při žádosti o úvěr
bance současně vyplnit jednostránkovou
žádosti o dotaci, aniž by banka požadovala
dokládání jakýchkoliv dalších podkladů.
Dotaci od ČSOB lze získat i při souběžném
využití dotace z programu IROP či NZÚ.

Úvěr bez měsíčního poplatku za služby
a práce spojené s realizací úvěru ČSOB automaticky poskytne v případě, kdy si BD/
SV zafixuje úrokovou sazbu na 10 a více
let. Touto nabídkou chce banka nejen
vybídnout své klienty, aby využili dnešní
rekordně nízké úrovně úrokových sazeb na
trhu (a proto si ji zafixovali na co možná
nejdelší období), ale současně tím sleduje
i snížení rizik těchto klientů při splácení úvěru. Pokud se totiž po delší dobu
nezmění úroková sazba tak to znamená,
že se současně nezmění ani výše měsíční splátky úvěru a tudíž že po celé toto
období nebude BD či SV muset zvyšovat
stávající příspěvky do fondu oprav.

Čtvrtou, bankou dnes již standardně
nabízenou, výhodou je, že posledních
20 % objemu úvěru lze čerpat bez dokládání účelovosti, a to přímo na běžný
účet klienta u ČSOB. BD či SV tak nemusí
bance dokládat závěrečné faktury a platby
dodavatelům provede tehdy, kdy to uzná
za vhodné, a to z prostředků na svém
běžném účtu.
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Pražská plynárenská zlevňuje a do
budoucna navíc
připravuje i další
produkty, s nimiž
zákazníci ušetří.
O aktuálním snížení ceny plynu pro zákazníky
Pražské plynárenské jsme si povídali
s místopředsedou jejího představenstva Ing.
Milanem Jadlovským.

Pražská plynárenská od
května snižuje cenu plynu
v průměru o 11 % a zákazníci budou tak mít plyn
levnější. Můžete podrobněji přiblížit, kolik v rámci
rodinného rozpočtu ušetří?
Úvodem bych rád upřesnil, že
zákazníci Pražské plynárenské
ušetří nejen díky zmíněnému
plošnému snížení ceny plynu
v průměru o 11 %. Další možnosti úspor navíc totiž skýtá
i kombinace s různými cenovými
produkty, které u Pražské plynárenské mají všichni její zákazníci
k dispozici nebo využití nových
dvouletých tarifů, které Pražská
plynárenská nyní spustila. Abych
byl ale konkrétní. Například odběratel v běžném bytě, který využívá plyn k vaření, ohřevu vody
a topení ušetří ročně v rámci
plošného snížení ceny plynu
1 019 Kč, při současném využití
cenového produktu „sleva 11 %“
však dalších 1 289 Kč. Celkově
tak může ušetřit 2 308 Kč, což
je v porovnání s dosavadním
základním ceníkem úspora více
než šestnáctiprocentní.

Zmínil jste i nové dvouleté
tarify. Jaké úspory lze dosáhnou s jejich využitím?
To je pro zákazníky určitá alternativa. Abych uvedl zase trochu
jiný příklad, tak třeba odběratel
v domácnosti, kde je plyn využíván pouze minimálně k vaření
a ohřevu vody, ušetří s tarifem
„Rodina+“ ročně 1 625 Kč, což

www.MagazinVybor.cz
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je v porovnání se současným
základním ceníkem úspora
33,00 %.

Jak je to s doplňkovými
službami, jejichž poskytování zdarma společnost
k jednotlivým produktům
a tarifům nabízí?
Ke každému ze zmíněných
cenových produktů nebo tarifů
mají zákazníci zdarma k dispozici
pojištění asistenčních služeb
AXA ASSISTANCE, pro řešení
nenadálých událostí v rámci
domácnosti, jako jsou například
zabouchnuté dveře, prasklý
odpad apod. To jsou jistě věci,
které dříve či později mohou
potkat každého z nás a naším
cílem je proto nenabízet svým
zákazníkům pouze dodávku
energie, ale i něco navíc, co
mohou prakticky využít.

Někdy je prezentováno,
že dodávka od tradičních
velkých dodavatelů, mezi
něž patří i Pražská plynárenská, je dražší, než je
tomu v případě dodávky od
dodavatelů tzv. alternativních. Je to tak?
To je poněkud zavádějící,
protože záleží jednak na tom,
co s čím srovnáváte a dále pak
i z jakého úhlu se na to díváte.
V našem případě je například
pro zmíněná srovnání, mnohdy
v rámci ostrého konkurenčního
boje zcela účelově, využíván
pouze základní ceník. To však

není příliš objektivní srovnání,
protože všichni naši zákazníci
mají dlouhodobě k dispozici různé cenové produkty, které, na
rozdíl od zmíněného základního
ceníku, preferují a značná část
z nich navíc využívá i individuální smlouvy apod. Navíc
mají k dispozici zdarma různé
bonusy, s jejich využitím ušetří.
Například již zmíněné asistenční
služby, Zákaznickou kartu jejímž
prostřednictvím mohou ušetřit
tisíce třeba na rodinné dovolené, slevy na nové spotřebiče
nebo třeba i na nákup nových
CNG vozidel apod. Takových
příkladů mohu uvést celou řadu
a u většiny konkurentů k dispozici nejsou. Vrátím-li se tedy na
začátek, nabídky dodavatelů je
třeba srovnávat vždy komplexně, a ne pouze z jednoho zúženého pohledu, byť chápu, že se
to tak některým konkurentům
může hodit. A to vůbec nemluvím o zákaznickém servisu, který
dodavatelé poskytují na různých
úrovních. Je totiž značný rozdíl
mezi tím, když pro vyřízení svých
požadavků nebo řešení problémů máte k dispozici obchodní
kanceláře, zákaznickou linku
apod. a mezi tím, když uvedené
k dispozici není. Potom jste totiž
odkázání pouze na mnohdy
zdlouhavé, neosobní a složité
řešení písemnou formou.

Cena zemního plynu na
burze již určitou dobu klesá. Proč dodavatelé plynu

vlastně tento vývoj okamžitě nekopírují, ale cenu
snižují až po určité době?
Je třeba si uvědomit, že plyn
pro spotřebu v daném období
je nakupován průběžně předem
tak, aby se rozložilo riziko
tržních výkyvů, neboť tržní cena
ze své podstaty může nejen
klesat, ale naopak i stoupat.
Tak tomu ostatně v minulosti
mnohokrát bylo. Navíc existují
určité zákonné požadavky na
udržování určitého objemu
plynu pro tzv. chráněné zákazníky, které je nutno dodržovat.
Vzhledem k uvedenému tedy
v případě Pražské plynárenské,
jako odpovědného dodavatele
(navíc je třeba připomenout, že
i dodavatele poslední instance,
tedy toho, kdo dodá plyn zákazníkům, jejichž stávající dodavatel
tuto schopnost pozbyl) není
možno nakupovat plyn výhradně na spotových trzích takzvaně
„ze dne na den“, ale určitou jeho
část musíme mít zajištěnu již
v předstihu, tedy za ceny platné
v době nákupu.

Mohou se zákazníci Pražské
plynárenské do budoucna
těšit na další zlevnění?
Jak jsme již avizovali, zákazníci
Pražské plynárenské se rozhodně mohou těšit na další nové
produkty a balíčky služeb, s jejich využitím ušetří a které jim
budeme v následujících měsících
postupně představovat.

REVITALIZACE
STŘECH
PANELOVÝCH
DOMŮ
Revitalizace znamená obnova, dát něčemu starému nový život, nový nádech.
V následujících řádcích vám upřesníme,
jak se při revitalizaci střešního pláště
postupuje, jaké materiály je možné
použít a co vás při revitalizaci čeká.
Střešní pláště panelových domů se z velké
části potýkají s nedostatky v tepelné izolaci,
na kterou jsou z hlediska norem kladeny
velké nároky. Na hranici své životnosti
jsou také stávající hydroizolační materiály,
vadně provedené bývají i detaily napojení na
prostupující konstrukce a prvky. Do objektů
často zatéká a objevují se vlhké mapy,
což nevyhovuje normám, ale především
vašemu zdraví. První krok před návrhem
řešení opravy střechy je stavebně technický
průzkum. Ten zahrnuje:
•

	Schůzku s investorem (ujasnění požadavků, informace o stavu střechy příp.
o provedených úpravách a opravách)

•

Zajištění dostupné původní projektové
dokumentace (pokud existuje)

•

Vizuální prohlídku střechy a podstřeší,
zaměření, fotodokumentace

•

Provedení sond do střešního pláště
pro ověření skladby střechy

•

Odběr vzorků z vrstev a stanovení
obsahu vlhkosti (laboratorně)

•

Provedení výtažných zkoušek k ověření únosnosti podkladní konstrukce

Na základě těchto podkladů se provede
návrh řešení opravy střechy. Po vyhotovení tepelně technického výpočtu se často
dojde k závěru, že je nutné střechu zateplit.
Pokud jsou vrstvy střechy suché, může být
zateplení provedeno na stávající skladbu.
Pokud vrstvy obsahují větší než povolené
množství vlhkosti, je nutné původní skladbu
demontovat a provést vrstvy nové.
Zateplení střech se nejčastěji provádí deskami z pěnového stabilizovaného polystyrenu. V případě zvýšených požadavků na
požární odolnost se použijí desky z minerální vaty, a to podle spádových poměrů
střechy buď rovné, nebo ve spádu. Polystyren i minerální izolace se provádí v několika
pevnostech a tloušťkách.

www.MagazinVybor.cz
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Jako hydroizolace mohou být použity
asfaltové pásy nebo hydroizolační fólie.
V současné době jsou nejpoužívanější fólie
na bázi měkčeného PVC, které se vyznačují
velkou ohebností a tvárností. Jejich výhodou je snadná montáž, možnost aplikace
od malých sklonů a dobrá propustnost pro
vodní páry. Asfaltové pásy se nejčastěji používají modifikované s břidličným posypem.
Provádějí se ve dvou vrstvách a jejich nespornou výhodou je odolnost proti mechanickému poškození. Pro jejich aplikaci musí
být ale sklon střešního pláště minimálně 3 °,
což je někdy nemožné provést, ať z důvodu
zásahu do stávajících konstrukcí nebo
finančních prostředků investora.
V neposlední řadě je nutné také řešit
stabilizaci nových vrstev k těm stávajícím.
Nejčastěji se na střechách setkáváme s mechanickým kotvením. Dále můžeme použít
lepení, natavování, přitížení např. vrstvou
praného kameniva (kačírku) či vakuovou
stabilizaci. Tento systém pochází z Norska
a od roku 2001 se hojně používá i u nás.
Součástí sanace střešních plášťů jsou
také různé prostupy, komínky, ventilátory,
ale i oplechování, hromosvod nebo např.
úprava atik. Všechny tyto prvky musí být
řešeny v návaznosti na nové tepelné izolace
a hydroizolace. Pro odvodnění, komínky
nebo prostupy kabelů se s výhodou používají systémové prvky, které jsou opatřeny
již z výroby manžetou a umožňují bezpečné
a vodotěsné napojení na hydroizolaci. Oplechování a klempířské prvky je možné sladit
do jedné barvy. Někdy je také nutná úprava
žebříku či výlezů.
Jak je vidět, navrhnout sanaci střešního
pláště není jednoduché. Návrh střešního
pláště by měl být řešen komplexně od
základních požadavků norem až po požadavky investora. Střecha musí plnit svou
základní funkci, tedy chránit podstřešní prostory proti účinkům povětrnosti, být stabilní
vůči klimatickým podmínkám, ale mnohdy
je také estetickou záležitostí celého objektu.
Proto se neváhejte obrátit na odborníky,
kteří se v oblasti izolací střešních plášťů pohybují, ať se již jedná o projektanty, výrobce
materiálů či realizační firmy.

Sonda do střechy

Výtažné zkoušky

Lepení tepelné izolace

Úprava spádu atiky

Střecha bytového domu – fólie

Střecha bytového domu – asfaltové pásy

Střecha bytového domu – fólie

Ing. Michaela Benková

Střecha bytového domu – fólie

Výtahy od Výtahy 1 vás vytáhnou
nejen do pater, ale i před sousedy!
Výsledkem je chytré, bezpečné a úsporné zařízení.
Výtah je natolik specifická technická věc, že tu víc
než kdy jindy platí: vybírejte odborníka vskutku
pečlivě. Zamyslete se jen nad tím, jakou zátěž od
všech obyvatel dostane výtah za jediný týden. Že
od něj vyžadujete především bezpečnost, spolehlivost a snadnost ovládání. A že chcete, aby vám
bez hluku a potíží sloužil dlouhá léta, protože co
si budeme říkat, je to stavební zásah do domu.

Více informací o společnosti Výtahy 1 – EcoLifts s.r.o., reference zákazníků
a kompletní nabídku produktů a služeb najdete na www.výtahy1.cz
Nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 773 634 701

„Neumíme zázraky, ale umíme navrhnout a zkonstruovat výtahy především do míst náročných na
prostor, jakými mohou být historické domy, světlíky
budov či schodiště nebo nádvoří. Díky našim zkušeným projektantům dokážeme navrhnout výtah
i do míst, kde se instalace výtahu zdá nemožná.
Velký důraz klademe na bezpečnost, spolehlivost
a dlouhověkost zařízení,“ představuje silné stránky
společnosti Výtahy 1 její jednatel Vojtěch Daněk.
Atypicky navržené výtahy jsou pak designovým
prvkem celého domu a lákají každého k nahlédnutí
a svezení. Nejde ovšem jen o krásu. Tyto výtahy
dokonale plní svou přepravní funkci, maximálně
však využívají nestandardní prostor, ve kterém jsou
instalované. Proto mají i výjimečný půdorys kabin.
Praktické řešení nepraktického prostoru
vám usnadní život
Každý výtah navržený společností Výtahy 1 je
originál odrážející individuální řešení, které splňuje
maximální nároky uživatele. Výtahy 1 je ryze česká
společnost, která vám navrhne, vyrobí, nainstaluje
a zajistí následný servis a pravidelnou údržbu
vašeho výtahu.
Před započetím stavby pro vás také zajistí vyřízení potřebných povolení a ohlášení. Do každého
projektu dávají dlouhodobě nasbírané zkušenosti
a ducha již tradiční firmy. „Pro naše servisní oddělení není zákazník jen číslem zakázky. S každým
jednáme individuálně a přímo,“ doplňuje Vojtěch
Daněk.

Atypické výtahy společnosti Výtahy 1
nabízí příjemné svezení v prosklené šachtě
s prosklenou kabinou české výroby, doplněné
nejvyšší kvalitou tichého a bezpřevodového
motoru ověřené německé firmy Ziehl-Abbeg.

5+1 výhod s Výtahy 1
1. Specializujeme se na výrobu atypických výtahů tvarem i výškou. Naší předností je
realizace výtahů s velmi malou prohlubní i malou hlavou šachty. Dokážeme realizovat
i velmi „krátké patro“ už od rozdílu stanic 10 mm.
2. Další specializací je výroba velkých kabin a širokých vstupních dveří do klasických
panelových domů. Výtahy dosahují energetické třídy A.
3. U výtahů využíváme zásadně kvalitní německé motory a frekvenční měniče od
společnosti Ziehl–Abegg, a výtahové řízení berlínské společnosti REKOBA.
4. Naší předností je bezporuchový a absolutně tichý chod výtahů s využitím
bezstykačového řízení vlastní výroby. Mezní hodnoty hlučnosti se pohybují pod 30 db.
5. Kvalita montáže je posuzována různými druhy zkoušek příslušnými odborníky,
a to 1) posouzení kvality montáže, 2) montážní zkouška výtahu a 3) posouzení shody
státním inspekčním orgánem.

U typu plných kabin je možné
zvolit individuální design
složením zvolených barev,
motivů, přírodních imitací či
geometrických tvarů, doplněný
o osvětlení a zrcadla.

6. Bezpečnost, rychlost, kvalita české firmy a špičková kvalita německých
bezpečnostních komponent. To jsou výtahy od Výtahy 1.

Rozhodněte se i vy pro kvalitní výtah, který
bude vám i vašemu domu sedět. Využijte všech služeb
a špičkového servisu, který Výtahy 1 nabízejí.

Redakční test

Služba KatastrSVJ.cz
V redakci jsme za vás otestovali službu KatastrSVJ.cz, kterou jsme po celý rok podrobovali nadstandardnímu zatížení.
Služba poskytuje výborům nejdůležitější informace a s tím spojené právní bezpečí pro předsedy a členy výborů SVJ.
Přečtěte si, jak taková automatická kontrola změn v katastru probíhá, co hlásí, jak se s ní pracuje a co uživatelům přináší.
Předpokladem pro užívání této služby
je základní ovládání počítače, internetu a emailové schránky. KatastrSVJ.cz
doporučuje založit účet na hlavní email
společenství.

Krok 1)
Zvolení služby a ověření
velikosti SVJ
Po otevření stránek www.KatastrSVJ.cz
vám provozovatel služby představí důvody,
proč je dobré se registrovat, a v jednoduchém videu ukáže, jak služba funguje. Po-

kud chcete vědět to nejpodstatnější, tedy
kolik služba stojí konkrétně pro vaše společenství, musíte si ověřit počet jednotek,
které jsou zapsány na vašem SVJ. Ocenili
jsme jednoduchost ověřovacího procesu,
kdy vás po kliknutí na příslušné tlačítko

systém nezdržuje žádnými CAPTCHA kódy,
které by bylo nutné opsat, a které většinu

lidí na webech otravují,
protože není šance je
trefit hned napoprvé.
Za toto první pochvala.
Pro ověření je pak třeba
vyplnit IČ a adresu, ale to každý předseda
zná, a suma sumárum je to práce na 30
sekund. Zarazili jsme se u čísla popisného, které to vlastně je. Našli jsme si ale
jednoduchou pomůcku, že číslo popisné je
v 99 % případů to delší a číslo orientační
(poštovní) to kratší. Tohle by provozovatelé
KatastrSVJ.cz mohli trochu zjednodušit.
Nepředpokládáme, že jsme jediní, kteří si
tato čísla pletou. Malou útěchou je, že po
zadání už to zde nebudete nikdy potřebovat.
Načte se počet jednotek vašeho SVJ
a podle toho jste přiřazení k příslušnému
balíčku. Ceny jsou od 10 do 16 Kč/jednotku/měsíc v závislosti na počtu jednotek.
Vězte, že jako jednotka se počítají také
nebytové prostory nebo garáže, pokud
jste si prohlášením vlastníka tyto části
společných prostor do jednotek vyčlenili.
Je běžné, že pokud má dům 100 bytových
jednotek a 40 garáží zapsaných jako jednotky, je celkový počet jednotek 140.

Krok 2)
Objednání služby

Krok 1) Zvolení služby a ověření velikosti SVJ

Co je hodně praktické, je souhrnná nabídka, kterou služba pošle na email, abyste si
ji s kolegy ve výboru mohli projít a v klidu
objednat. Vše je přehledné, takže víte, co
si kupujete, a co bude služba pokrývat.
Z nabídky lze objednávku dokončit jedním
kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“.

Dokončit objednávku
Toto je již závazný krok a vyžaduje fakturační údaje, na které bude odeslaná
zálohová faktura a následně daňový doklad. Spuštění služby začíná běžet datem
zaplacení zálohové faktury. Od té chvíle
je vše už plně automatické, uživatel, tedy
člen výboru, si může nastavit míru pohodlí
využívání služby, přidat emaily ostatních
členů výboru, účetní nebo rovnou správce.
Na tyto přidané adresy bude chodit stejný
email se změnami jako na hlavní email, na
který je služba sjednána. Omezení je na
1 + 5 adres, což se nám zdá dostatečné.
Dokonce nám ještě 2 kolonky zbyly, i když
jsme doplnili správce a 2 členy výboru.

www.MagazinVybor.cz
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služby

Zpráva o nalezených změnách
Jak vypadá zpráva
o nalezených změnách
Kontrola všech výpisů jednotek probíhá
pravidelně, každý týden. Zpráva o změnách je odesílaná každé pondělí. Je skvělé,
že všechny změny přijdou v jednom
společném emailu. Pokud by chodil email
za každou jednotku zvlášť, byl by to pěkný
zmatek v momentě, kdy se stane více
změn v jednom týdnu.
V našem testu nastala situace, kdy se O2
Czech Republic a.s. měnila na Cetin a.s.,
a tím pádem se měnily názvy telekomunikačních věcných břemen, a všechny
jednotky v našem domě byly opatřeny
plombou v katastru. Informace o nalezené změně byly podány jedním emailem
a nedošlo tak k zahlcení společné schránky
společenství. U domu s velikostí cca 180
jednotek je běžných 4–5 změn v týdnu,
a to exekuce, insolvence a samozřejmě
prodeje jednotek a stěhování.
Jako velmi podstatnou výhodu jsme
vyhodnotili, že díky kontrole všech změn
v katastru, tedy nejen exekucí a insolvencí, vidíme přesné datum, kdy se změnil
vlastník jednotky při prodeji, a společně
se správcem víme, k jakému datu máme
měnit plátce záloh na služby a do fondu.
Toto nám ušetřilo mnoho času v předělávání vyúčtování a v důsledku i peněz,
jelikož správce si za zpětné předělávání
žádal příplatky.

Historie a aktuální
prezenční listina vždy
k dispozici
Další pochvalu je třeba složit přehlednosti
systému a domyšleným detailům. KatastrSVJ.cz nám neposílal jen zprávy na email,
ale z každé kontroly každé jednotky ukládal
výpis z katastru do našeho účtu. Tím se
nám tvořil na kartě jednotky přehledný archiv a kdykoliv, když byla pochybnost, kdy
se exekuce nebo insolvence objevila, našli
jsme na dvě kliknutí výpis z katastru s datem o zaznamenání změny na jednotce.
Nejvíce jsme to však ocenili při dohadech
s majiteli, kteří své jednotky prodávali,
a bylo nutné vyúčtovat k přesnému datu
a změnit plátce.
Každý účet má zároveň funkci prezenční
listiny, kterou lze stáhnout zdarma. Obsahuje aktuální stav vlastníků v domě s podíly na procenta a s uvedením veškerých
omezení zapsaných na jednotlivé jednotky,
tedy vč. exekucí, insolvencí a právě probíhajících prodejů.

B.A.Z. Bezplatné advokátní
zastoupení pro členy
výboru
Od nového roku 2016 dostala služba KatastrSVJ.cz významného vylepšení v podobě
služby B.A.Z. Jde o bezplatné advokátní
zastoupení chránící členy výboru v přípa-

dě, kdy čelí žalobě na způsobenou škodu
za nepřihlášenou pohledávku k exekuci
prodejem nebo k insolvenčnímu řízení
vlastníka – dlužníka.

Ze všech předsedů využívajících
službu KatastrSVJ.cz

má 82 % vysokoškolské
vzdělání
Tuto službu jsme získali automaticky tím,
že jsme byli již klienti služby KatastrSVJ.cz
a získávají ji i všechna nově příchozí
společenství. Službu B.A.Z. jsme s velkým
oddychem nevyužili, protože by to znamenalo, že jako fyzické osoby – členové
statutárního orgánu SVJ, čelíme žalobě
o náhradu způsobené škody a musíme se
bránit, soudit a platit právníky a výdaje.
Vlastně, právníky ne, protože ty nám dává
B.A.Z. zdarma. Spočítáte-li si výdaje při
standardních sazbách slušných advokátů
(cca 3000 Kč bez DPH/h), je to velmi
cenná „pojistka“, která doplňuje
výluky a výjimky plnění běžných
pojistných smluv. Za redakci
dáváme jedničku s hvězdičkou.

Kritika a vylepšení – naše
rady provozovateli
V rámci ročního testování jsme nenašli
nic, co bychom mohli zásadně kritizovat
nebo co by nám vyloženě nevyhovovalo.
Snad jen by se hodilo upozornění nejen
emailem, ale i SMSkou. Zvláště pro starší
předsedy, kteří mají blíž k běžnému mobilu
než ke smartphonu, a do emailu chodí
zřídka. SMS by je mohla upozornit, ať si
otevřou email nebo jdou rovnou do svého
účtu na KatastrSVJ.cz, kde je už čeká nástěnka s aktuálními změnami.

Druhým vylepšením by mohl být servis pro
výbory, pro které je jakákoliv online služba
vzhledem k věku složitá. Myslíme si, že tato
skupina by ocenila advokátní servis, který
by jim každé pondělí zavolal a řekl, jaké
změny se na jaké jednotce dějí a jak s nimi
mají naložit. Byla by to vlastně kombinace
této automatické služby s osobní asistencí,
mnohá společenství by si za právní klid
i ráda připlatila. Samozřejmě rozumnou
částku. Uvidíme, zda naše nápady budou
advokáty ze služby KatastrSVJ.cz k něčemu inspirovat a dočkáme-li se nějakého
dalšího vylepšení.

Jak vzniká škoda a kdy
aplikovat majetkovou
odpovědnost člena
výboru?
Vznik škody je jednodušší, než
se zdá. Nejtypičtějším pochybením je nepřihlášení pohledávek
společenství k exekucím nebo
insolvencím dlužných vlastníků, či její pozdní přihlášení.
Mnohem častěji se ale výbory
o nařízených exekucích vůbec
nedozví, nebo jim to šuškanda
v domě donese pozdě.
V případě exekucí prodejem
bytové jednotky rozhoduje
pořadí, tedy rychlost přihlášení.
V případě insolvencí jsou lhůty
stanovené soudem obvykle
60 dnů. Po této době veškeré
nároky zanikají a společenství
vzniká škoda.
Základem je, aby byl výbor
o stavech jako exekuce a insolvence informován přesně
a mohl postupovat v souladu
s NOZ a řádným hospodářem.
Tímto postupem bude výbor
krytý proti případným škodám,
za které členové nesou plnou
majetkovou odpovědnost, a to
až 3 roky po způsobené škodě.
Celá věda je vlastně velmi
jednoduchá. Jak insolvenční,
tak i exekuční řízení musí být ze
zákona zapsáno do katastru nemovitostí, konkrétně na výpisy
jednotek vlastníků, kteří řízení
čelí. Stačí tedy monitorovat
katastr a v pravidelných intervalech, ideálně jednou týdně, mít
pod kontrolou všechny jednotky
v domě.
Text: Mgr. Petr Dufek

Historie změn

www.MagazinVybor.cz

22

Otázky a odpovědi

Co vás zajímalo na nové vyhlášce
o rozúčtování nákladů za teplo
Od ledna 2016 vstoupila v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu,
jakým se v bytových domech rozúčtovávají platby za teplo jednotlivým nájemníkům. Jako každá věc, přinášející změnu do zaběhnutých pořádků, i tato vyhláška vzbudila pozornost a dotazy. Odpovědi na ty nejčastější vám teď přináší přímo MMR ČR.

V čem spočívá podstata nového způsobu
rozúčtování?
Je nově stanoveno procentní vyjádření tzv.
základní a spotřební složky, je nově upravená
výpočtová metoda při rozdílech v nákladech
na vytápění.
Proč ministerstvo považovalo za nutné
měnit původní systém?
Jedná o tři důvody:
• snaha lépe přizpůsobit právní úpravu
rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu
zákonu č. 67/2013 Sb., o službách,
• snaha reagovat na požadavek povinné
instalace měřidel,
• snaha o úpravu spravedlivějšího způsobu
rozúčtování.
V čem je nový způsob rozúčtování spravedlivější?
Především v tom, že pokud dojde k překročení
přípustných rozdílů v nákladech na vytápění,
provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb,
u nichž došlo k překročení některé stanovené
hranice. U ostatních příjemců služeb se bude
vycházet pouze z údajů získaných z měřidel. Zatím se případné rozdíly v nákladech
rozúčtovávají na úkor všech příjemců služeb
v bytovém domě. Jinak řečeno, dnes na toho,
kdo nepřiměřeně šetří, doplácejí ostatní. Proto,
že se každý musí starat o vytvoření tepelné
stability v domě, bylo nutné způsob rozúčtování upravit.
Často cestujeme a byt vytápíme na minimální hodnotu. Tím ušetříme více, než
povoluje vyhláška. Proč přesto musíme
platit 80 % průměru v domě?
Pokud někdo překročí stanovené hranice
odchylky od průměru (spodní hranice – 20 %
a horní hranice + 100 %), musí počítat s tím, že
se jeho hodnota nákladů na vytápění upraví
na 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací
jednotku. Upravený náklad na vytápění je pak
násobkem výměry započitatelné podlahové
plochy a upravené hodnoty. Pokud je tedy
např. průměrný náklad na vytápění 100 Kč/1
m2, lze se potom pohybovat v rozmezí od 80
Kč do 200 Kč bez úpravy nákladu na vytápění.
Modelové příklady výpočtu jsou uvedené
v metodickém pokynu na www.mmr.cz/cs/
Uzemni-a-bytova-politika/Bytova-politika/Pravo-Legislativa/Metodicke-sdeleni-MMR.

Proč musely být povinně instalovány
měřáky na radiátorech, když se pak stejně
všechno průměruje? Nebylo by smysluplnější měřit odběr tepla na patě domu?
Tento problém není v kompetenci MMR. Řeší
ho MPO v zákoně č. 318/2012 Sb. Povinnost měřit vychází i z příslušných směrnic EU.
Jaký je rozdíl mezi základní a spotřební
složkou?
Základní složka vyjadřuje tu část nákladů,
která není závislá na chování příjemců služeb
– konečných spotřebitelů – a rozúčtovává se
každému podle tzv. započitatelné podlahové
plochy bytu nebo nebytového prostoru.
Základní složka nákladů na teplo pokrývá
permanentně náklady na pohotovostní výkon
otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty vnitřního rozvodu a náklady na temperování
společných prostor domu.
Spotřební složka nákladů na teplo pokrývá
náklady na teplo dodané do bytu otopnými
tělesy, jehož množství může nájemce ovlivnit
regulací přívodu tepla do otopných těles.
Vychází z míry indikované spotřeby energie na
vytápění.
Rozděluje se mezi příjemce služeb podle údajů
měřidel s použitím korekcí či výpočtů. Výpočtové metody zohledňují rozdílnou náročnost
vytápěných místností na dodávku tepla, která
je dána jejich polohou, velikostí otopných
těles, způsobem připojení měřidel a projektovanou vnitřní teplotou.
Je mi k něčemu, že spotřební složka může
nově být až 70 %?

Řeší nová vyhláška také případ, kdy je byt
napojen na dálkový zdroj tepla, ale převážně využívá krbová kamna?
Vyhláška řeší tyto případy v souvislosti se
stanovením započitatelné podlahové plochy.
V příloze č. 1 část A vyhlášky je uveden způsob
jak tuto plochu stanovit, pokud v místnosti
není umístěno otopné těleso, které je součástí
otopné soustavy.
Jak je ve vyhlášce upraven případ, kdy
majitel používá akumulační kamna nebo
přímotopy?
Jedná se o případy, kdy byt nebo nebytový
prostor je odpojen od vnitřního rozvodu
vytápění. Vyhláška řeší tyto případy tak, že poskytovatel služeb rozúčtovává pouze základní
složku nákladů na vytápění podle poměru
velikosti započitatelné plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytu nebo nebytového prostoru
v zúčtovací jednotce.
Používá se vyhláška i v případě, že všechny
jednotky v bytovém domě jsou osazeny
kalorimetry?
Samozřejmě ano, protože pro případy řešené
vyhláškou je i kalorimetr tzv. poměrové
měřidlo.
Je možné novou vyhlášku uplatnit již na
rozúčtování tepla a teplé vody za rok 2015?
Rozúčtování za uplynulý rok se řídí ještě „starou“ vyhláškou. Podle nové vyhlášky se budou
rozúčtovávat náklady na teplo až za rok 2016.
Vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod
číslem 269/2015 Sb.

Lépe a přesněji bude provedeno rozúčtování
nákladů s ohledem na tepelně izolační vlastnosti objektu.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BYDLENÍ

Když se celý bytový dům domluví, že
bude v zimě topit jen minimálně, aby tedy
i průměrná spotřeba byla minimální, co to
znamená pro objekt samotný?
Vymrzlý dům bude plesnivět a obyvatelé si
zadělají na daleko větší náklady, než jaké ušetří
za topení.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spustilo program na energeticky úsporné bydlení, který je
spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. V tomto programu
lze žádat o podporu na snížení energetické náročnosti bytových domů.
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Celková výše finančních prostředků v programu: téměř 17 miliard Kč
Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě: 4,5 miliard Kč (podíl Evropského fondu pro
regionální rozvoj 1,35 mld. Kč, podíl státního rozpočtu až 3,15 mld. Kč).

Právní
poradna
Zapomenuté byty
zrušeného Sdružení
Dotaz: PaedDr. Edita Novotná,
předsedkyně, Praha
Po přejmenování ze Sdružení vlastníků na
Společenství vlastníků po sametové revoluci
se naše bývalé vedení "zapomnělo" vypořádat
s převodem 4 bytových jednotek, které si jejich
nájemníci nekoupili v té době do os. vlastnictví,
a dodnes zůstávají na katastru zapsané jako
vlastnictví bývalého Sdružení. To však bylo
již dávno zrušeno, ačkoliv nové SVBJ, pouze
přejmenované, převzalo veškeré závazky a finanční "pozůstalost". Až na tyto zapomenuté
jednotky.
V současné době jsou 3 byty obsazené podle již
dávno neplatné nájemní smlouvy za pouhých
1950 Kč měsíčně, 4. jednotka je po soudním
vystěhování neplatiče neobsazena s dluhem
200 000 Kč. SVBJ byty nevlastní a starý
"vlastník" Sdružení už neexistuje. Je ale stále
zapsán na Katastru a my nemůžeme s byty
nikterak právně manipulovat, prodat je nebo
zvýšit nájemné. Byť je spravujeme, nájemníci
nepřispívají do Fondu oprav, protože jim byty
nepatří. Námi najatí právníci zatím nevědí,
co s tím, prosíme tedy o radu, protože mj. nás
tento stav blokuje ve větších investicích v domě.

Odpovídá Mgr. Bohdana
Hejduková, advokátka
spolupracující s portálem
pravnigramotnost.cz
Bohužel nejsem úplně schopna učinit
závazný právní názor bez podrobnějšího
náhledu kauzy. K tomu, abych mohla podat
kvalifikovanější názor či náhled bychom

skutečně potřebovali velmi podrobnou
informaci o stavu tehdejším, tedy o stavu,
kdy nemovitost – tedy i jednotky vlastnil
původní subjekt a za jakých podmínek
převáděl byty do osobního vlastnictví.
Nevím přesně ani o jaký subjekt se vlastně
jednalo.
Dále bych potřebovala shlédnout dohodu mezi starým subjektem a následným
Společenstvím vlastníků, neboť tazatelka
se odkazuje na převzetí veškerých závazků
po starém subjektu. Nevím ani, zda SVJ je
právním nástupcem starého subjektu či
nikoli. Nelze ani vyčíst, zda došlo k likvidaci
starého subjektu a jakým způsobem, zda
byl do likvidace zahrnut nemovitý majetek.
Pokud by samozřejmě k likvidaci nedošlo,
byl by starý subjekt členem společenství
vlastníků a vztahy ohledně vlastnictví
jednotek by byly jednoznačně dány. Je
zvláštní, pakliže v katastru nemovitostí je
stále zapsán "starý subjekt". Za této situace skutečně nelze podat plnohodnotný
výklad. Pokud bychom obdrželi doklady,
je možno se na tento případ podrobněji
zaměřit a zaujmout názor.
Pouhým náhledem bych se však zkoušela
nyní přiklonit k žalobě o určení vlastnického práva, avšak i tato informace nemusí
být zcela přesná, pakliže skutečně nevím,
jaký osud stíhal "starý subjekt", neznám
dohodu mezi oběma subjekty. Nelze tedy
ani s určitostí říci, kdo by byl případnou
žalobou pasivně či aktivně legitimován.

Jaké pravomoci má
kontrolní komise?
Dotaz: Antonín Šilhán

Nejste si jistí výkladem
konkrétního zákona? Trápí
vás určitá situace ve vašem
domě? Chcete se poradit, abyste
neudělali chybu? Právě proto
tu na vaše dotazy odpovídají
právníci a advokáti. Stačí, když
svou otázku napíšete na adresu
poradna@magazinvybor.cz
a my na vybrané odpovědi
zajistíme odpověď odborníka. Tu
se pak dočtete v dalším vydání
magazínu Výbor.

Odpovídá
Mgr. Jan Bauer,
právní analytik
Z dotazu nevyplývá, zda se jedná o SVJ
vzniklé dle zákona o vlastnictví bytů
č. 72/1994 Sb. či o SVJ vzniklé dle nového
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
V případě, že se jedná o SVJ vzniklé dle
zákona č. 72/1994 Sb. je nutné konstatovat, že kontrolní komise nebyla povinně
zřizovaným orgánem SVJ. Tedy v případě,
že SVJ nerozhodlo o jejím zřízení, kontrolní
komise být zřízena nemusela (viz § 9 odst.
7 a odst. 14 písm. c) zákona č. 72/1994
Sb.). Stěžejní jsou v tomto směru tedy
stanovy SVJ, ze kterých lze zjistit, zda byla
kontrolní komise jako orgán SVJ zřízena či
nikoli. V případě, že kontrolní komise byla
zřízena, musí stanovy upravovat i její práva,
povinnosti a způsob svolávání.
V případě, že se SVJ řídí tzv. vzorovými
stanovami vydanými nařízením vlády č.
371/2004 Sb. v platném znění, je kontrolní
komise upravena v čl. X. těchto vzorových
stanov takto:
„Kontrolní komise je kontrolním orgánem
společenství, který je oprávněn kontrolovat činnost společenství a projednávat
stížnosti jeho členů na činnost společenství
nebo jeho orgánů. Kontrolní komise nebo
její pověřený člen je oprávněn nahlížet
do účetních a jiných dokladů společenství
a vyžadovat od výboru nebo pověřeného
vlastníka potřebné informace pro svou
kontrolní činnost. Kontrolní komise odpovídá pouze shromáždění a je nezávislá na
ostatních orgánech společenství.
Kontrolní komise v rámci své působnosti
zejména:
a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se zákonem
(pokračování na straně 26...)
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(...pokračování ze strany 25)
o vlastnictví bytů a s těmito stanovami,
b) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce
společenství a ke zprávě výboru určené
k projednání na schůzi shromáždění,
c) podává shromáždění zprávu o výsledcích
své kontrolní činnosti,
d) může podat výboru nebo pověřenému
vlastníkovi zprávu o nedostatcích zjištěných
při své kontrolní činnosti s návrhy na opatření včetně termínů na jejich odstranění,
e) účastní se prostřednictvím svého zástupce jednání výboru.“
Pokud se pak jedná o SVJ vzniklé dle NOZ
č. 89/2012 Sb., je situace obdobná. Je
pouze na SVJ, zda kontrolní orgán zřídí, či
nikoli. Pokud jej zřídí, vymezí současně ve
stanovách jeho název, působnost, počet
členů, jeho funkční období, jakož i způsob
svolávání, jednání a usnášení. Rozhodující
jsou tedy opět stanovy. Pokud stanovy neobsahují ustanovení o kontrolním orgánu,
platí, že žádný kontrolní orgán zřízen nebyl.
Pokud obsahují, musí současně obsahovat
i vymezení působnosti kontrolního orgánu.

Tedy za situace, že SVJ rozhodne o tom, že
v domě bude instalován kamerový systém,
je před zahájením provozu kamerového
systému povinno všem obyvatelům domu
oznámit, že bude zahájen provoz systému,
a že ze strany SVJ bude docházet ke zpracování jejich osobních údajů. V podrobnostech odkazuji na citované stanovisko
UOOU.
Pokud se jedná o otázku souhlasu s pořízením kamerového systému a jeho instalací
v domě (nikoli tedy se zpracováním osobních údajů jednotlivých vlastníků jednotek
v domě) je k přijetí takového rozhodnutí
shromážděním SVJ nutný souhlas shromáždění podle úpravy ve stanovách. Není-li
toto kvórum ve stanovách upraveno,
uplatní se zákonná úprava dle § 1206 odst.
2 NOZ, tedy souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek.

Plná moc místo účasti
na shromáždění
Dotaz: František Erben

Kamerový systém
Dotaz: St. Navrátilová

Je k umístění kamerového systému v domě
potřeba souhlas všech vlastníků, nebo
stačí nadpoloviční většina přítomných na
členské schůzi, která je usnášeníschopná?
Odpovídá Mgr. Jana
Obermajerová, právní
analytik
Předně je nutné zdůraznit, že v případě
instalace kamerového systému do společných prostor domu, je SVJ jako správce
osobních údajů povinno splnit informační povinnost ve smyslu § 11 zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
v platném znění, což je konstatováno i podrobně rozebráno v bodě 9 Stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2016.

Má SVJ možnost omezit používání plných
mocí místo účasti na shromáždění? Jaké
náležitosti musí platná plná moc mít?
Odpovídá Mgr. Jana
Obermajerová, právní
analytik
Otázkou přípustnosti zastoupení vlastníka
jednotky při účasti na shromáždění SVJ se
zabýval Nejvyšší soud ČR, který ve svém
rozhodnutí 29Cdo 3399/2010 judikoval, že
vlastník jednotky v domě se může nechat
zastoupit na shromáždění SVJ pouze tehdy,
pokud to připouštějí stanovy SVJ. Nejvyšší
soud totiž konstatoval, že „právo účastnit
se shromáždění a podílet se na jeho rozhodování o záležitostech souvisejících se
správou domu je osobním právem vlastníka
jednotky. Jakkoliv lze hlasování na shromáždění považovat za právní úkon vlastníka
jednotky, účast na shromáždění jako taková

právním úkonem není. Člen shromáždění,
který se účastní shromáždění, sice může
právě proto, že se shromáždění účastní,
vykonávat hlasovací právo (popř. i další
práva, jako např. právo podávat návrhy,
nahlížet do podkladů pro jednání apod.),
nicméně účast na shromáždění je nutno
od samotného hlasování (či výkonu dalších
práv) odlišit. I tehdy, nebude-li se na
shromáždění hlasovat, právo účastnit se
svědčí pouze členu shromáždění (vlastníku
jednotky). Současně platí, že člen shromáždění nemůže vykonávat hlasovací právo,
neúčastní-li se shromáždění.”
Tento judikát byl sice vydán za účinnosti
zrušeného zákona o vlastnictví bytů č.
72/1994 Sb., nicméně je plně aplikovatelný
i na úpravu SVJ obsaženou v novém občanském zákoníku, neboť tento, stejně jako
předchozí úprava, neobsahuje oprávnění
vlastníka jednotky nechat se zastoupit
na shromáždění, a obecná ustanovení
o smluvním zastoupení na základě plné
moci, která se vztahuje na zastoupení
k právnímu jednání (v předchozí terminologii právnímu úkonu), nelze použít, neboť
účast na shromáždění není právním jednáním (v předchozí terminologii právním
úkonem).
Tedy pokud stanovy příslušného SVJ neobsahují ustanovení umožňující vlastníkovi
jednotky nechat se při účasti na shromáždění zastoupit plnou mocí, je nezbytné,
aby se vlastník jednotky účastnil shromáždění pouze osobně.
Lze jen doporučit, aby plná moc byla vystavena písemně, a to vždy k účasti na konkrétním shromáždění a hlasování na něm.
Podpis na plné moci nemusí být úředně
ověřen, pokud to nevyžadují stanovy SVJ.
Pro úplnost dodávám, že od plné moci udělené výlučným vlastníkem jednotky k účasti
na shromáždění SVJ a hlasování na něm,
je nutné odlišit zmocnění spoluvlastníků
jednotky, resp. manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Tito jsou naopak
povinni dle § 1185 NOZ zmocnit společného zástupce, který bude vykonávat jejich
práva, tedy i účastnit se na zasedání shromáždění SVJ. K tomuto zmocnění se tedy
nevyžaduje souhlas ve stanovách, neboť je
to naopak povinnost stanovená zákonem.

Objednejte si tištěný Právní
magazín Výbor do své schránky!

Název SVJ nebo BD

Jméno a příjmení

1. rok vám ho budeme posílat ZDARMA.
Po roce si můžete své předplatné prodloužit na
další ročník za 990 Kč včetně DPH.

Ulice a číslo domu

Město

PSČ

EMAIL

IČ SVJ

Telefon

Vyplňte pečlivě formulář s vaší poštovní adresou
a zašlete nám ho na adresu Právní magazín
Výbor, V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1.
Předplatné můžete objednat také online na

www.magazinvybor.cz/predplatne
Těšte se již na příští číslo ZDARMA ve své
poštovní schránce.

Poznámka

Připravíme vám nové

stanovy
za zvýhodněnou cenu 8 990 Kč

Zlepší chod SVJ,
vyřeší dosavadní problémy
a budou odpovídat NOZ

Do 31. 12. 2016 musí být všechny stanovy v souladu s NOZ
Při nedodržení termínu hrozí dle § 104 zákona č. 304/2013 Sb. pokuta až 100 000 Kč

Nechte si stanovy připravit zkušenou advokátní kanceláří.
Jejich pečlivé provedení bude chránit vaše bydlení po mnoho let!

Individualizace stanov
je vaše výhoda a jistota.

Společně s naší partnerskou advokátní kanceláří
Mgr. Michala Klusáka pro vás připravíme nové stanovy na míru vašeho SVJ
za zvýhodněnou cenu 8 990 Kč.

Na co se zaměřit?
•

Na řešení problémů s dlužníky

•

Zvažte zavedení pokut a jejich
způsob vymáhání

•

Zvažte minimální počet členů ve
výboru

•

Využijte možnosti kooptace za
odstoupivší členy

•

Vymezte si potřebnou většinu
pro přijetí rozhodnutí

•

Zvažte korespondenční hlasování

•

Uveďte do stanov možnost
plných mocí

•

Věnujte péči ustanovení
o hospodaření, rozvržení
poplatků a záloh

Postarají se o vás naši specialisté

advokát

právní analytik

právní analytik

Mgr. Michal Klusák

Mgr. Jan Bauer

Mgr. Jana Obermajerová

Závazná objednávka
Objednávám zpracování nových stanov
za zvýhodněnou cenu 8 990 Kč. Cena je konečná.
Pečlivě vyplněnou objednávku nám zašlete na
adresu Právní magazín Výbor, V Jámě 699/1,
110 00 Praha 1.
Nebo nás kontaktujte emailem na

redakce@magazinvybor.cz
nebo na telefonním čísle

+420 228 226 991

Název SVJ nebo BD

Jméno a příjmení

Ulice a číslo domu

Město

PSČ

EMAIL

IČ SVJ

Telefon

Poznámka

*

Pro detailní podmínky služby KatastrSVJ.cz a BAZ navštivte stránky www.KatastrSVJ.cz/BAZ nebo volejte na 214

214 862

Má-li vaše společenství aktivní službu KatastrSVJ.cz, získáváte
Bezplatné Advokátní Zastoupení (BAZ) u všech soudů v ČR.*
Naši advokáti se o vás postarají. I přesto přihlašujte pohledávky
společenství k exekucím a insolvencím včas. Lhůty jsou krátké,
sledujte pravidelně zápisy a změny v katastru na jednotkách
vlastníků.

Už nemusí!

Straší vás náklady za právníky,
budete-li se muset bránit žalobě za
způsobenou škodu dle § 159 NOZ?

u soudů v ČR

zdarma

Advokátní zastoupení

