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EDITORIAL

V minulém čísle našeho časopisu jsme
k Vám domů vstoupili poprvé s novým
názvem, obsahem i formou. Na novém
kabátě našeho časopisu se významně
podílel kolega Mgr. Alexandr Kalmus, ředitel
jednoho z našich regionů.
Protože změna byla kladně hodnocena
nejen našimi klienty, zahájili jsme práci
na dalším čísle, které mělo vyjít ještě před
prázdninami. Vzhledem k očekávaným
změnám v dotačních titulech nakonec
před redakční uzávěrkou padlo rozhodnutí,
že další číslo časopisu vyjde až na konci
prázdnin.
Poté ale přišlo jedno prázdninové nedělní
dopoledne, a s ním telefonát. Telefonát,
který oznamoval, že náš kolega, přítel
a kamarád není mezi námi. Saša Kalmus
zemřel. Odešel, aniž by nás na to připravil.
Odešel náhle a beze slova rozloučení. Při
poslední společné páteční poradě nikdo
z nás netušil, že Sašu slyšíme naposled, že
jeho rčení: „Tak ke strojům!“ nás už nikdy
nevyzve do práce.
Loučení se Sašou bylo pro nás všechny
velmi těžké. Byl tmelícím článkem našeho
kolektivu. Vždy s dobrou náladou, problémy
jako by se řešili sami. Najednou tady ale
byl velký problém a Saša nikde. Jeho obvod
a všichni klienti v době, kdy se zahajuje
nejvíce staveb, kdy všichni čekají na podání
žádostí o dotace, zůstal jakoby bezprizorní.
Vzniklou situaci bylo potřeba ihned řešit,
a proto již v pondělí vedení společnosti
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rozhodlo, že obvod ředitele Kalmuse
převezme ihned kolega Petr Vojna. Zároveň
bylo zahájeno jednání s rodinou zesnulého
o předání podkladů. Sašu jsme měli všichni
rádi a i přes všechna provedená opaření
k návratu do normálu nám znatelně chyběl.
Zdálo se proto jako dar z nebes, když
se ozval jeho syn, Jan Kalmus a nabídl
nám pokračování ve spolupráci. I přesto,
že nabídka byla prezentována zvláštním
způsobem, kdy nepřistoupení na navržené
řešení znamenalo nevydání podkladů,
nenapadlo nás, že se jedná o předem
promyšlenou a připravenou hru.
Panem Kalmusem ml. bylo požadováno
počkat s předáním agendy do pohřbu,
což se nám zdálo logické. Po pohřbu se
pan Kalmus ml. nedostavil na dohodnutou
schůzku a po urgenci nám SMS zprávou
oznámil, že se psychicky zhroutil. Snažili
jsme se ho chápat, i když bylo stále
obtížnější vysvětlovat zástupcům domů,
proč stále nedisponujeme potřebnou
dokumentací.
Smrt kolegy a kamaráda Saši Kalmuse
nás velmi zasáhla, ale snad ještě horší
bylo následné zjištění, že jeho syn Jan
Kalmus objíždí naše klienty s dokumentací,
na kterou čekáme, a nabízí zajištění
služeb rozpracovaných naší společností.
Pan Kalmus ml. dokonce neváhal použít
materiály naší společnosti, kontakty,
informace získané z naší databáze
a předat je p. Jindřichu Staňkovi, do té
doby neznámému subjektu, osobě, která
s předmětem činnosti naší společnosti
neměla žádné relevantní zkušenosti. Léta
budované know-how tak pan Kalmus ml.
předal protiprávně panu Staňkovi.
Pan Staněk o sobě v domech tvrdí, že je
zástupcem Energetické agentury Zlín. Ve
skutečnosti nemá s uvedenou agenturou
nic společného. Člověk, který lže již při
první návštěvě v domě, zneužil naší důvěry
v Kalmuse ml. a využil prodlevy v naší
práci, k níž nás přiměl pan Kalmus ml.
Nejsmutnější na celé situaci ale je to, že
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pan Staněk díky svému právnímu vědomí
odpovídajícímu jeho původní profesi –
natěrač, dostává domy do ne právě malých
problémů. Naše společnost již podala na
p. Staňka i Kalmuse ml. trestní oznámení.
To však neřeší problém, kdy se musíme
rozhodnout, zda se postavit do sporu
se zástupci domů a řešit s nimi problém
hrubého porušení mandátní smlouvy,
a náhrady ušlého zisku. Máme jít do sporu
i přesto, že hlavním viníkem nejsou zástupci
domů, ale někdo kdo lže a schovává se za
agenturu, které rovněž kazí pověst? Máme
jít do sporu, ze kterého jako vítěz vyjde
ten, kdo vše zavinil, protože on účastníkem
jednání není? Jak budou zástupci
domů vysvětlovat své jednání ostatním
vlastníkům?
Podobných otázek vyvstává celá řada.
Podstatou ale je, že pan Kalmus ml. svým
jednáním pošpinil památku svého otce.
S pomocí naší společnosti budoval jeho
otec postavení RCB na místním trhu, Saša
byl hrdý na to, že se mu začalo dařit. Že po
prvních neúspěších, kdy mu chybělo zázemí
silné ﬁrmy, předávání informací, došlo
najednou k obratu. Poté, kdy se stal naším
zástupcem, prošel intenzivním ročním
školením a získal celé naše know-how se
mu splnil jeho sen a on se jako zástupce
RCB stal uznávaným článkem trhu. Jeho
syn více než roční práci otce zhatil během
několika dnů, když se vydal za vidinou
rychlých zisků.
Jako Sašovi kolegové nevíme co vlastně bolí
víc, zda jeho náhlý odchod, anebo jednání
syna člověka, který nám byl tolik blízký, a ve
kterém jeho mladší kolegové viděli svůj vzor.
Je to moc smutné.
My však jsme a zůstáváme na trhu.
Možná trochu naivně, ale stále věříme
tomu, že existuje spravedlnost, která
zastaví podlé jednání, jednání, které nemá
s podnikatelskou etikou nic společného.
A proto – zkuste bydlet s RCB!
Hana Chlebcová
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Ptáme se za vás
O odpověď na několik aktuálních otázek jsme požádali
ředitele SFRB JUDr. Jana Wagnera.
Program Panel k 1.5.09 prošel
poměrně výraznou změnou, co bylo
důvodem k tomuto kroku?

svých projektech skutečně dosáhnout té
nejvyšší, tedy 4procentní hladiny úrokové
dotace.

V letech 2000 – 2001 byl připravován
start širokého programu podpory
rekonstrukcí, modernizací a zateplování
panelových bytových domů, který se
ujal pod krátkým názvem „Program
PANEL“. Státní bytová politika zahájila
podporu investic do stávajícího bytového
fondu u panelových domů, neboť řešení
problémů této části bytového fondu se
jevilo jako nejnaléhavější. Již v té době
se ovšem počítalo s další etapou, která
by zahrnula i domy postavené z cihel,
resp. domy postavené jakoukoliv jinou
technologií. Start této druhé etapy
však byl stále oddalován. Vlastníci
„nepanelových“ domů se pak právem cítili
znevýhodněni.
Proto jsme uvítali, když se ministrovi
pro místní rozvoj (po několika dřívějších
marných pokusech) podařilo ve vládě
prosadit rozšíření podpory rekonstrukcí
a zateplování na „nepanelové“ domy. To
byla tedy jedna z významných změn, které
přinesla novela nařízení vlády pod číslem
118/2009 Sb. s účinností od 1. května
2009.
Druhou významnou změnou bylo zavedení
diferenciace výše státní podpory
v hladinách 2,5 procentního bodu, 3 a 4
procentní body a to podle šíře prováděné
rekonstrukce a míry zateplení. Smyslem
této změny je výraznější ekonomická
motivace investorů k co nejdůkladnější
rekonstrukci a prodloužení životnosti
domu, k zajištění vyššího standardu
bydlení a samozřejmě k dosažení co
nejvyšších úspor energie na vytápění
i dalších v domě konzumovaných energií.
S těmito vítanými změnami ovšem
dubnová novela přinesla i jednu nežádoucí
„minu“. Oproti původnímu návrhu MMR

K datu 1.9.09 je program Zelená
úsporám rozšířen na panelové
domy a poměrně úzce propojen
s programem PANEL, proč tento krok?
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vláda na nátlak Ministerstva životního
prostředí v novele schválila novou
podmínku pro poskytnutí podpory,
totiž u panelových domů dosažení tzv.
„doporučené“ hodnoty průměrného
součinitele prostupnosti tepla Uem. Tato
podmínka se stala bariérou, pro kterou
namísto vzrůstu počet podporovaných
a realizovaných projektů rekonstrukce
klesl o více než 40 %. V současné době
byla již tato chyba napravena. Dne 17. 8.
2009 přijala vláda krátkou „jednoslovnou“
novelku, která bude uveřejněna ve Sbírce
zákonů pod číslem 310/2009 Sb, a která
vrátila podmínku zmíněného koeﬁcientu
do původně navrhované „požadované“
hodnoty.
V jakém rozsahu čerpání se bude
pravděpodobně pohybovat většina
domů?
Informace z posledních týdnů potvrzují, že
motivace investorů plní svou funkci, neboť
většina potenciálních investorů se snaží ve

Původní nastavení podmínek Zelené
úsporám umožnilo využití dotace jen velmi
úzkému okruhu projektů. Ministerstvo pro
životní prostředí z toho důvodu intenzivně
hledalo cesty, jak zajistit širší uplatnění
ﬁnančních prostředků získaných z prodeje
emisních povolenek. Proto jednak uvolnilo
do určité míry poměrně striktní nastavení
podmínek podpory, jednak rozšířilo
poskytování podpory i na panelové domy,
u nichž je cesta již úspěšně „prošlapána“
více než 8letou zkušeností programu
PANEL a nabízí proto podstatně větší
prostor pro alokaci ﬁnančních prostředků.
Od 1. 9. 2009 se mohou vlastníci
panelových domů ucházet o podporu na
zateplení z programu Zelená úsporám,
ovšem za předpokladu, že jejich projekt
rekonstrukce a zateplení splňuje
podmínky programu „Nový PANEL“.
Naplnění tohoto předpokladu prokáží
stanoviskem některého z poradenských
a informačních středisek programu
Nový PANEL. Tato vazba programů byla
dohodnuta mezi MMR a MŽP v zájmu
zachování základních zásad bytové
politiky, totiž snaze nepodporovat
osamocené kroky, ale vést investory
k celkové rekonstrukci a celkovému
zateplení objektů Jen tak je možné
dosáhnout racionálních efektů podpory,
skutečně významné míry zateplení
a zachování i ekonomické hodnoty
bytového fondu do příštích desetiletí.
JUDr. Jan Wagner
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PROGRAM PANEL ano NOVĚ
VÝRAZNÉ ZMĚNY V DOTACÍCH
Ještě nedávno byl na trhu jeden dotační titul – většině vlastníků panelových bytů známý program Panel s dotací ve formě návratku
části přeplaceného úroku. Od dubna vstoupil na trh další dotační titul, program Zelená úsporám. Ač byl program se značnou pompézností představen, tak se nakonec očekávaný příval žádostí nekonal. Program byl postaven na poměrně tvrdých podmínkách
a zájem vlastníků nemovitostí rychle odezněl.
Pozadu za Zelenou úsporám ale
nezůstal ani program Panel a k datu
1. 5. 2009 prošel poměrně rozsáhlou
novelou. Připomeňme si základní
podmínky novelizovaného programu
Nový PANEL:
Cílem programu je pomocí zvýhodněných
podmínek přístupu k úvěrům
poskytnutých bankami a stavebními
spořitelnami usnadnit ﬁnancování oprav
a modernizace bytových domů. Ti z vás,
kteří jste se již v minulosti s programem
setkali, zaznamenáte jistě již v tomto
prvním odstavci výraznou změnu,
a sice program Panel v novém znění je
určen i pro domy, které nespadají do
vyjmenovaných konstrukčních soustav.

PROGRAM PANEL SE OTEVÍRÁ
I PRO DOMY NEPANELOVÉ.
NAVÍC VÝRAZNÁ ZMĚNA:
Dotace se poskytuje ve výši rozdílu
splátek úvěru, která odpovídá snížení
úroku z úvěru proti sazbě uvedené ve
smlouvě o úvěru o 2,5 procentního
bodu, 3 procentní body a dále 4
procentní body nejvýše však do výše
skutečně placené úrokové sazby.
Program se vrací částečně ke znění
platnému před velkou novelou (1.7.2006).
Již není možné podat žádost v případě,
kdy předmětem opravy je pouze zateplení
domu a výměna oken. Dům by měl projít
komplexní opravou. Tím dochází k nárůstu

prostředků potřebných k opravě. Je
možno oponovat tím, že zároveň roste
výše podpory, ale nárůst ceny potřebný

Dotace se poskytuje ve výši rozdílu
splátek úvěru, která odpovídá
snížení úroku z úvěru proti sazbě
uvedené ve smlouvě o úvěru
o 2,5 procentního bodu, 3 procentní body a dále 4 procentní body.
pro získání dotace ve výši 4 procentních
bodů většinou neodpovídá možnému
navýšení dotačních prostředků.
Budu-li čerpat z praxe, tak mohu

Bydlete s RCB

7

Bohužel většinou si zástupci vlastníků
nechávají poradit od zástupce stavební
ﬁrmy, výrobce materiálu,... Většina
takovýchto „poradců“ byla schopna
připravit žádost o dotaci v programu
PANEL v době, kdy nezáleželo na rozsahu
oprav, a dotace byla poskytována
v jednotné výši. Dnes už výpočet rozsahu
v závislosti na výši dotace začíná být
problémem. V případě neoptimálně
nastavených podmínek se dům
připraví o ne právě malé prostředky.
U sedmimilionového úvěru s dobou
splatnosti 15 let činí rozdíl více než 350
tis. Kč. Stejně vysoký je mimochodem
rozdíl skutečných přeplatků mezi dvěma
v současnosti nejvýhodnějšími úvěry na
trhu.
konstatovat, že se začínáme dostávat do
problémů se zaručením úvěrované částky,
a to jednak díky současné ﬁnanční krizi,
a zároveň i díky nárůstu ceny stavby.
Výhodou tedy je, že rámci programu
PANEL je možno získat mimo dotace ještě
záruku, kterou jsou prostředky půjčené
na opravu domu zajištěny prostřednictvím
ČMZRB. V případě žádosti o podporu
formou zvýhodněné záruky za úvěr musí
rozpočtové náklady na ﬁnancování oprav
dle částí A, B, C a D přílohy č.2 programu
činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke
kterému je žádána podpora.
Jednou z podstatných podmínek
programu je i termín zahájení stavebních
prací.
Žádost o podporu musí být podána:
• před zahájením stavebních prací,
• před uzavřením smluv o dodávkách
strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě
budoucí či závazné objednávky),
Pokud jsou současně nebo postupně
podávány žádosti o obě formy
podpory, musí být podmínka splněna
u obou žádostí.
Tato podmínka byla platná již v
předchozím znění nařízení, a je naprosto
na místě upozornit na praktiky některých
ﬁrem a „poradců“, kteří doporučují zahájit
stavební práce i přesto, že není podána
žádost o dotaci, případně záruku. Je velmi
krátkozraké myslet si, že nevedením
stavebního deníku se na předčasné
zahájení stavby nepřijde. Stavební deník
není jediným z dokladů, které jsou v rámci
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stavby vedeny a kontrolní orgány umí
zjistit termín skutečného zahájení stavby
z mnoha dalších dokladů. To, že následně
dojde k odebrání dotace s rizikem
ne právě malé pokuty „poradci“ jistě
žadatelům neřeknou.
Díky tomu, že podpora v rámci programu
není poskytována jednotnou částkou, ale
je možné volit různý rozsah plánovaných
oprav a tím i výši dotace, je potřeba při
určení co vlastně do opravy zahrnout
hodně počítat.

Co doporučit? Využití služeb
společnosti, která Vám připraví
kompletní výpočty a stanoví ve
spolupráci se zástupci domu
optimální postup ﬁnančních toků
v závislosti nejen na výši dotace
a rozsahu oprav, ale i dalších
podmínkách ﬁnančního trhu. Jedním
z ideálních řešení je společnost,
která při své činnosti dokáže skloubit
poradenství v oblasti stavební
a zároveň i odborné poradenství
z oblasti ﬁnančního trhu.
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ZELENÁ ÚSPORÁM ano NOVĚ
Nejenom program PANEL, ale i další dotační titul, kterým je Zelená
úsporám provází minimálně dvě zásadní změny
PRVNÍ změna platná od 17.8.2009
přináší následující úpravy:
Oblast A úspora energie na vytápění
(zateplování)
A.1 – celkové zateplení (dříve komplexní), podmínky se nemění
Dochází pouze k navýšení dotace. U rodinných domů navýšení sazby o 250 Kč,
u bytových domů pak o 150 Kč na metr
podlahové plochy.
A.2 dílčí zateplení
Pro získání dotace v podoblasti A.2 už
nejsou nutná minimálně dvě dílčí opatření.
Jedinou podmínkou je snížení hodnoty
měrné potřeba tepla na vytápění o 20 %.
Jinými slovy, pro získání dotace stačí například vyměnit část oken, pokud se díky
tomu sníží spotřeba energie o zmíněnou
pětinu. Nebo stačí zateplit jednu stranu
domu a střechu, atd. Dotaci tedy bude
možno získat i v případě realizace jednoho
nebo více opatření, realizovaných buď
zcela, nebo dokonce jen zčásti.
V podoblasti dílčího zateplení A.2 byla
dotace vyšší pro ty žadatele, kteří provedou aspoň tři opatření. Dotace bude nově
přiznána žadatelům, kterým se podaří
dosáhnout snížení hodnoty měrné potřeby
tepla na vytápění o 30 %.
Nadále platí, že snížení spotřeby je možno
docílit výhradně díky opatřením, která
splňují podmínky programu. Jinými slovy,
je třeba i nadále používat pouze takové
zateplovací systémy, které jsou zapsány
v Seznamu výrobků a technologií a zároveň dosáhnout potřebné tzv. doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla

danou částí obálky budovy UN podle ČSN
73 0540-2 (znění duben 2007) pro zateplení částí obálky budovy a výměnu otvorových výplní, přičemž pro hlavní stavební
prvky jsou tyto hodnoty následující:
– zateplení vnějších stěn
UN<=0,25 W/(m2•K),
– zateplení střechy nebo nejvyššího stropu UN<=0,16 W/(m2•K),
– zateplení podlahy přiléhající k zemině
UN<=0,30 W/(m2•K),
– zateplení stropu nevytápěného sklepa,
podlahy nad nevytápěným prostorem
nebo stěn mezi vytápěným a nevytápěným prostorem: UN<=0,40 W/(m2•K),
– výměna nebo úprava oken:
UW<=1,2 W/(m2•K),

– dveří mezi vytápěným a nevytápěným
prostorem UD<=1,2 W/(m2•K),
– dveří mezi vytápěným a částečně vytápěným prostorem s dosažením
UD<=2,3 W/(m2•K).
Vlastník domu může zažádat o dotaci na
dílčí zateplení nejvýše jednou pro každý
objekt, podruhé může žádat až o zateplení
na úroveň zateplení celkového. Pokud se
mu podaří dostat na podmínky celkového
zateplení, bude mu doplacena dotace do
úrovně dle sazby v podoblasti A.1.
Toto pravidlo umožní lidem následné
zateplení na úroveň požadavků v A.1.

V oblasti A - opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění prostřednictvím celkového
nebo dílčího zateplení bytových domů je možno čerpat následující prostředky:
Podporované opatření

Výše podpory

A. 1 - Celkové zateplení s dosažením
měrné roční potřeby tepla 30 kWh na m2

1500 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. Jednotku

A. 1 - Celkové zateplení
s dosažením měrné roční potřeby tepla
55 kWh na m2

1050 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. Jednotku

A. 2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 30 %

600 Kč/m2 podlahové plochy,
max. na 120 m2 na byt. Jednotku

A. 2 - Dílčí zateplení
- snížení roční měrné potřeby tepla o 20 %

450 Kč/m2 vytápěné plochy,
max. na 120 m2 na byt. Jednotku

Program Zelená úsporám podporuje také zpracování projektů a výpočtů nezbytných při
realizaci opatření. Tato podpora je podmíněna schválením žádosti o podporu investiční
akce a bude poskytována do vyčerpání, maximálně však do 31. března 2010:
A - Dotace na výpočet úspory
měrné potřeby tepla

15 000 Kč / BD

A - Dotace na projekt

2 000 Kč / byt. jednotka(maximálně
5 % z výše poskytnuté dotace)
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Nově bude v oblasti podpory A.1 podporováno i celkové zateplení panelových
bytových domů.

je možné z programu Nový panel čerpat
prostředky např. na opravu výtahu,
stoupaček….

Ke změnám dochází i v oblasti B - podpora
novostaveb v pasivním energetickém standardu, a v oblasti C -využití obnovitelných
zdrojů energie pro vytápění a přípravu
teplé vody. Vzhledem k tomu, že tyto dvě
oblasti stojí v zájmu vlastníků bytových
domů pouze okrajově, nebudeme se jim
v časopise podrobně věnovat.

Na projekty zateplení
panelových bytových
domů bude poskytnuta podpora
z Programu pouze
za předpokladu, že žadatel o podporu předloží
stanovisko poradenského
a informačního střediska zřízeného podle ustanovení § 3 odst.
4 nařízení vlády č. 299/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „poradenské středisko“) deklarující
splnění podmínek stanovených v ustanovení § 3 odst. 1, odst. 2, odst. 3 písm. a)
a b) a odst. 4 nařízení vlády č. 299/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů (program Nový panel).
U panelových bytových domů není před
podáním žádosti o podporu v oblasti podpory A.1 požadováno provedení stavebně-technického posouzení budovy, pokud je
toto doloženo již poradenskému středisko
jako podklad pro vydání jeho stanoviska.
Projekt přikládaný k žádosti lze nahradit
projektovou dokumentací zpracovanou
pro potřeby programu Nový PANEL.

DRUHÁ změna platná od 1.9.2009
přináší následující úpravy:
Dotační program Zelená úsporám, zaměřený na podporu obnovitelných zdrojů
energie pro vytápění a energetické úspory
v oblasti bydlení, se otevírá i pro dotace
na komplexní zateplení panelových bytových domů.
MŽP v dohodě přistoupilo na podmínky
MMR, které určují, že podpora se bude
týkat pouze komplexního zateplení panelových domů, které zároveň splní podmínky,
které ve své části A stanovuje program
Nový panel.
Tímto opatřením je nyní možné získat
dotaci na zateplení panelového domu
z programu Zelená úsporám a zároveň

Odborný posudek podle Přílohy I/7 v části
A se pro potřeby Programu nemění.
Pro poskytování podpory z Fondu

9

v rámci Programu na zateplování panelových bytových domů platí v plném rozsahu
ustanovení Směrnice MŽP o poskytování
ﬁnančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Programu
Zelená úsporám a jejích Příloh.
Pokud si výše uvedené znění převedeme do praxe, tak pro získání dotace
v programu Zelená úsporám na panelový dům je potřeba:
1.Splnit podmínku komplexnosti opravy v rozsahu pro získání dotace ve
výši 2,5 % bodů programu Nový panel
- činnosti uvedené v části A přílohy č. 2
programu. Splnění podmínky je dokládáno stanoviskem Poradenského a informačního střediska.
2. Splnit podmínku pro získání dotace
v oblasti A1 – celkové zateplení budovy
v programu Zelená úsporám. Podmínkou poskytnutí podpory je dosažení
vypočtené měrné roční potřeby tepla
na vytápění (tedy bez vlivu účinnosti
otopné soustavy) u bytových domů nejvýše 55 kWh/m2 podlahové plochy. Zároveň je požadováno snížení vypočtené
hodnoty měrné roční potřeby tepla na
vytápění po realizaci zateplení alespoň
o 40 % oproti stavu před jeho realizací.
Vyšší podpora je poskytována v případě
dosažení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění u bytových domů
nejvýše 30 kWh/m2 podlahové plochy.

www.revitalizace.eu
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Tato průlomová změna tedy přináší
možnost kombinací dotačních titulů a tím
i získání podstatně výhodnějších podmínek ﬁnancování opravy domů.
Nyní je ještě důležitější v dotačních
titulech se správně orientovat a umět si
programy ušít tzv. na tělo, nebo lépe na
dům.

Pro připomenutí:
Následující tabulka popisuje situaci, kdy byla oprava domu hrazena úvěrem
BEZ použití dotace
měsíční platby
dnešní stav bez oprav
obnova ihned
fond oprav / m2
28 Kč
32 Kč
2
15 Kč
9 Kč
teplo / m
platba celkem
43 Kč
41 Kč
Z výše uvedeného výpočtu je zřejmý nárůst platby do FO oproti současnému stavu
z 28 Kč na 1m2 podlahové plochy jednotky na částku ve výši 32 Kč na 1 m2 podlahové
plochy jednotky.
Zároveň je ale předpoklad úspory plateb za teplo, kdy dnes je hrazena částka v průměrné výši 15 Kč na 1m2 podlahové plochy jednotky. Po provedené opravě domu je předpoklad poklesu platby na částku 9 Kč z 1 m2 podlahové plochy jednotky.
Celkově by se tedy mělo jednat o úsporu plateb ve výši 2 Kč z m2 podlahové plochy
jednotky.
Výpočtem úspory tepla jsme se podrobně zabývali v minulém čísle časopisu, proto nyní
přistupme rovnou k dotacím:

K přiblížení problematiky je
možno se podívat na jeden
konkrétní dům:
Pro ty z vás, kteří jsou našimi pravidelnými čtenáři, navážeme na minulé vydání
a podíváme se na tentýž dům, tentokrát
v nových podmínkách:
Výchozí údaje:
Počet jednotek
37
v domě:
Podlahová plocha
2 223 m2
jednotek:
V roce 2008 bylo
za teplo uhrazeno
398 209 Kč
celkem
Částka skládaná do
FO z m2 podlahové
plochy jednotky byla 28 Kč
po první analýze
upravena na:
Cena opravy domu v rozsahu zateplení, výměny oken, nového zatepleného
střešního pláště, opravy balkonů, zateplení
vybraných vnitřních částí domu ( stropy
ve vstupním vestibulu), sanace statických
poruch, byla dále navýšena o částku
potřebnou pro opravu výtahu a činí
6 868 tis. Kč.
Pro připomenutí v minulém čísle jsme si
ukázali, jak je možné řešit obnovu domu
s využití dotace v programu PANEL v připravovaném znění.

Další tabulka uvádí údaje pro případ, kdy bude dům čerpat dotaci v programu
NOVÝ PANEL: ve výši 2,5 % bodu:
měsíční platby
dnešní stav bez oprav
obnova ihned
fond oprav / m2
28 Kč
32 Kč
2
15 Kč
9 Kč
teplo / m
dotace - PANEL
0 Kč
-4 Kč
platba celkem
43 Kč
37 Kč
Rozečteme-li výši navracených prostředků na 1 m2 a měsíc, bude vracena částka ve výši
cca 4 Kč. Úspora plateb oproti současnému stavu bude činit 6 Kč z metru čtverečního
podlahové plochy jednotky.
Celková bilance domu za předpokladu čerpaní dotace v programu
NOVÝ PANEL, ve výši 2,5 % bodu:
půjčeno
6 868 000 Kč
zaplaceno za 15 let
9 957 387 Kč
dotace - PANEL
-1 459 278 Kč
přeplatek půjčené částky
1 630 109 Kč
úspora za teplo
2 754 558 Kč
Vlastníci jednotek plánují čerpat úvěr ve výši 6 868 000 Kč. V případě, kdy bude úvěr
splácen po dobu 15 let s rokovou sazbou ﬁxovanou po celých 15 let ve výši 5,2% bude
celková úhrada bankovnímu ústavu ve výši 9 957 387 Kč.
Úsporou tepla jsme se podrobněji zabývali v minulém čísle, za dobu 15 let dům získá
částku ve výši 2 754 558 Kč.
Návratek prostředků v rámci dotace v programu PANEL (2,5%) bude ve výši cca
1 459 278 Kč.
Úvěr bude přeplacen o částku 1 603 109 Kč.
Vlastníci uvažují o zařazení do dotačního titulu se získáním 2,5 % bodu.
Po konzultaci s poradcem společnosti RCB dochází k přehodnocení a zařazení
do dotace ve výši 4 % bodů.
(Vlastníci jsou schopni doložit, že dům opravy nezařazené do plánu provedl, případně je
prokazatelně nevyžaduje).
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Celková bilance za předpokladu čerpaní dotace v programu
NOVÝ PANEL, ve výši 4% bodů:
půjčeno
zaplaceno za 15 let
dotace - PANEL
přeplatek půjčené částky
úspora za teplo

6 868 000 Kč
9 957 387 Kč
-2 334 845 Kč
754 542 Kč
2 754 558 Kč

V rámci dotace v programu PANEL bude při výši dotace 4 % činit návratek cca
2 334 845 Kč. Úvěr poté bude za 15 let přeplacen o 754 542 Kč.
Pochopitelně, že ne u všech domů se podaří dosáhnout na vyšší dotaci bez nárůstu ceny
zakázky, je potřeba mnohem více počítat a porovnávat.
Zjednodušeně řečeno, je potřeba odborně určit rozsah opravy tak, aby došlo k maximální možné výši čerpání dotace, ale s ohledem na plánovaný nárůst ceny investice a tím
i zatížení jednotlivých vlastníků.
Jak se nám v tuto chvíli změní měsíční zatížení vlastníků:
měsíční platby
dnešní stav bez oprav
2
fond oprav / m
28 Kč
2
15 Kč
teplo / m
dotace - PANEL
0 Kč
platba celkem
43 Kč

obnova ihned
32 Kč
9 Kč
-6 Kč
35 Kč

Z UVEDENÝCH ČÍSEL JE ZŘEJMÉ, ŽE SPRÁVNÝM NASTAVENÍM PODMÍNEK MOHOU VLASTNÍCI USPOŘIT NE PRÁVĚ MALÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY.
Ale na panelový dům je možno čerpat i dotaci v rámci programu Zelená úsporám.
Podmínky pro získání dotace dům rozsahem oprav plní a proto se podívejme na konkrétní čísla:
při ponechání doby splatnosti FO =16 Kč
půjčeno
6 868 000 Kč
dotace Zelená úsporám
2 334 150 Kč
půjčeno po splátce
4 533 850 Kč
zaplaceno celkem
6 320 989 Kč
přeplatek půjčené částky
1 787 139 Kč
úspora za teplo
2 754 558 Kč
V rámci dotace Zelená úsporám získávají dotaci ve výši 2 334 150 Kč. V případě, kdy
bude dotačními prostředky provedena mimořádná splátka úvěru, sníží se úvěrové zatížení na částku 4 553 850 Kč. Tato částka bude dále splácena s plnou úrokovou sazbou.
Přeplatek úvěru bude ve výši 1 787 139 Kč.
Pozitivní je v tomto případě snížení FO na částku 16 Kč/m2 podlahové plochy jednotky.
Pro objektivní srovnání bychom měli ponechat FO ve stejné výši jako je výše FO v modelu s programem Nový panel:
při zkrácení splatnosti a ponechání výše FO - stejné jako PANEL FO = 26 Kč
Půjčeno
6 868 000 Kč
dotace Zelená úsporám
2 334 150 Kč
půjčeno po splátce
4 533 850 Kč
zaplaceno celkem
5 551 763 Kč
přeplatek půjčené částky
1 017 913 Kč
úspora za teplo
2 754 558 Kč
doba splácení – měsíců
96

www.revitalizace.eu
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Fond oprav v modelu s programem Nový panel: 32 Kč – 6 Kč = 26 Kč, pokud ponecháme FO ve výši 26 Kč je možné dobu splácení
úvěru zkrátit z původních 180 na 96 měsíců. Přeplatek půjčené částky je poté ve výši 1 017 913 Kč.
SROVNÁNÍ CELKOVÉHO FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ:
dotační titul

výše dotace

přeplatek úvěru

fond oprav

splatnost úvěru

program Nový panel 2,5 %

1 459 278 Kč

1 630 109 Kč

28 Kč

180 měsíců

dotace Zelená úsporám

2 334 150 Kč

906 862 Kč

28 Kč

86 měsíců

program Nový panel 4 %

2 334 845 Kč

754 542 Kč

26 Kč

180 měsíců

dotace Zelená úsporám

2 334 150 Kč

1 017 913 Kč

26 Kč

96 měsíců

Z výše uvedené tabulky je zřejmé:

Závěrem:

V případě dotace programu Nový panel ve
výši 2,5 % bodů je jednoznačně výhodnější
čerpání dotace Zelená úsporám, kdy přeplatek půjčených prostředků při zachování
výše FO je o 723 247 Kč vyšší v programu
Nový panel.

Jak je zřejmé z předchozích výpočtů, je
potřeba počítat, počítat a počítat. Chybné
nastavení dotačního titulu může znamenat poměrně značné poškození vlastníka
domu. V rámci hodnocení vás pravděpodobně napadnou otázky:
- Je ideálním řešením kombinace obou
dotačních titulů?
- Je tato kombinace možná?

V případě dotace programu Nový panel ve
výši 4 % bodů je jednoznačně výhodnější
čerpání dotace v programu Nový panel,
kdy přeplatek půjčených prostředků při
zachování výše FO je o 263 371 Kč vyšší
v programu Zelená úsporám.

V případě, kdy má i Váš dům zájem
o provedení výše uváděných výpočtů, postačí vyplnit kontaktní formulář na našich

internetových stránkách www.revitalizace.
eu. Po odeslání vyplněného dotazníku
Vás bude kontaktovat některý z našich
zástupců a doručí Vám výpočty s odborným výkladem.
V případě zájmu je možno provést i prezentaci návrhu možného zajištění obnovy
domu přímo u Vás v domě.
Uváděná prezentace je vždy doplněna odborným výkladem a je vlastníky a nájemníky jednotek velmi kladně hodnocena.

Jak je zřejmé z předchozích výpočtů, je potřeba počítat, počítat
a počítat. Chybné nastavení
dotačního titulu může znamenat
poměrně značné poškození vlastníka domu.
V chladnějších měsících je možno do prezentace doplnit termovizní snímky vašeho
domu, které většinou velmi přesvědčivě
ukážou, jak na tom právě váš dům z hlediska prostupu tepla je.
Závěrem si dovolím uvést, že nejsme
žádnou stavební ﬁrmou ani bankou, ale
nezávislou poradenskou organizací, která
se snaží plnit podmínky smlouvy uzavřené
se Státním fondem rozvoje bydlení, kdy
jednou z činností Poradenských a informačních středisek je právě podávání výše
uvedených informací.
(čerpáno: www.sfzp.cz, www.sfrb.cz)
Hana Chlebcová – manažer RCB

DOTACE
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Kombinujte dotace!
Pokud tomu ještě nevěříte, tak vězte: „Nastal zlatý čas dotací pro
bytové domy!“ Připadá Vám to trochu nadnesené a patetické?
Pak zvažte následující.
Ještě na jaře 2009 zde byla jedna dotace
pro panelové domy a jedna nová, teprve
se rozbíhající dotace pro rodinné domky,
které se chtěli rázně vydat zelenou
úspornou cestou. V posledním čtvrt roce
však vývoj na politické šachovnici hrál
výrazně ve prospěch majitelů a obyvatelů
větších bytových domů. Proč?
Blíží se mimořádné volby do dolní komory
našeho parlamentu a ztráta každého
procenta voličských hlasů by byla pro ty,
kteří jsou nyní placeni z našich daní velmi
citelná, ne-li smrtelná. A jelikož hrozilo,
že v době, kdy má většina z nás hlouběji
do kapsy zůstanou bez náhrady nevyužity
desítky miliard korun přislíbených za
emisní povolenky či z fondů EU, začaly se
dít podivuhodné věci…
Nejprve Ministerstvo pro místní rozvoj
spolu s se Státním fondem rozvoje
bydlení otevřely program Panel i pro
nepanelové domy, zanedlouho připravilo
Ministerstvo životního prostředí půdu pro
využití dotačního titulu Zelená úsporám
v bytových domech. A do třetice – právě
nyní pro některé domy startuje po celý
předcházející rok 41 městy nad 20 tisíc
obyvatel připravovaný Integrovaný plán
rozvoje měst, IPRM.
A aby toho nebylo málo, obě do této
chvíle konkurenční ministerstva spolu
začala komunikovat a novelizace
konzultovat tak, aby se vzájemně
doplňovaly. Suma sumárum se od 1. září
2009 naskýtá bytovým domům, které
najdou odvahu pustit se do rozsáhlejší
rekonstrukce svého domu, možnost
vhodně kombinovat celkem 3 dotační
tituly a získat někdy i více než polovinu
nákladů opravy zpět!
Samozřejmě, pro možnost sáhnout si
na peníze z IPRM musíte mít dům na

www.revitalizace.eu

správném místě, v takzvané IPRM zóně
vyhlášené městem. Ale ani to nestačí,
protože Váš projekt nemusí být přijat,
rozsah podpory je totiž značně omezen.
Například Brno mezi domy, které požádají
rozdělí nejvýše 28 miliónů, to je tak
pro 15 domů. Mnohem více prostředků
si město ponechalo pro opravy svých
vlastních objektů. Olomouc rozdělí
několikanásobně více – až 7 milionů Euro.
V prvním kole, speciﬁkovaném stejně
jako v ostatních městech takzvanou
„Výzvou“ se však budou ﬁnancovat pouze
opravy výtahů a pokud se přihlásí jen
třetina domů z jejich IPRM zóny, na nic
jiného už peníze nezbudou. A navíc –
administrativní náročnost žádosti v IPRM
je taková, že si ji žádný dům neudělá sám.
Pokud se mýlím, pak takovéto bílé vráně
v následujícím čísle uděláme patřičnou
reklamu.
Všichni bychom chtěli bydlet v IPRM
zóně Českých Budějovic, kde město
navýšilo základních 36 % dotace o dalších
20% (z maximálně 20% možných), takže
výsledek si dovedete sami spočítat.
Většina měst však nepřidala ani korunu.
I největší bytová družstva si dotační titul
IPRM nechávají zpracovat externími
ﬁrmami a za úplatu. Zde se však skrývá
velké riziko pro malá bytová družstva
a společenství vlastníků, kteří nedokážou
rozlišit správný poměr ceny a kvality.
Na jedné straně se v domech objevují
nabídky od těch, kteří za pomoc
s dotací nic nechtějí, vždyť získají provizi
z úvěru, tedy pokud budete úvěrovat
zrovinka u jejich bankovního ústavu. Tito
dealeři o požadavcích IPRM, například
o výběrovém řízení dle Závazných pokynů
pro zadávání zakázek spoluﬁnancovaných
ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v programovém období

2007 – 2013, o rozsahu a způsobu
archivace dokumentace atd. vůbec nic
nevědí. Na druhé straně se objevují
subjekty, které si za vyřízení IPRM
řeknou klidně o třetinu získané dotace!
Než pustíte do svého domu tyto
„zprostředkovatele“, raději se zeptejte
poradenského a informačního střediska
RCB.

Nesmutněte! Následující odstavec bude
opět o světlých zítřcích. Ať už váš dům je,
anebo není v IPRM zóně, téměř všechny
bytové domy dnes mohou využít zbývající
2 dotační tituly a i zde – při jejich vhodné
kombinaci – lze získat přibližně polovinu
nákladů rekonstrukce domu zpět. Tedy
za předpokladu, že Vám se správným
nastavením projektu a dotací pomohou
ti, kteří umí modelovat jednotlivé varianty
a přesně spočítat, kolik na ně získáte
a kolik za ně zaplatíte. Samozřejmě včetně
všech poplatků, o kterých zejména banky
a jejich dealeři rádi mlčí.
Chcete-li znát podmínky jednotlivých
dotací, pak pozorně čtěte v článku o jejich
změnách, anebo si nechejte bezplatně
vypracovat varianty Vaší konkrétní
revitalizace domu skrze dotazník na
webových stránkách RCB –
www.revitalizace.eu.
Bc. Petr Vojna
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Revitalizace
aneb běh na dlouhou trať
Na začátku všeho byla střecha, co tekla. K ní se brzy přidalo zatékání do pláště, dosluhující závěsné balkony a v neposlední řadě také
nezateplený plášť a sklepy, kudy rovněž„teklo“, a to teplo a s ním samozřejmě i peníze. S vodou, která se začala s každým deštěm opakovaně
objevovat v několika bytech, jsme v našem společenství s 20 jednotkami a 34 spoluvlastníky došli ke vzácné shodě –„opravit!“ Otázkou však
zůstávalo:„Jak a za co?
Komplexní revitalizace versus
částečné opravy
Na otázku jak jsme měli pouze dvě
odpovědi a s ní dva téměř nesmiřitelné
tábory. Jeden tábor hájil postupné
opravy, podle toho kolik našetříme, druhý
komplexní revitalizaci s využitím úvěru
a čerpáním dotace z programu PANEL.
Následovalo několik schůzí s patovým
výsledkem, bezpočet diskusí na chodbách,
kdy jedni přesvědčovali druhé a naopak.
Po několika měsících nakonec pro
revitalizaci hlasovalo kýžených 75 %. Bylo
to malé, jen dílčí vítězství, ale ze všech
snad nejvíce zavazující. Pocit vítězství
téměř okamžitě vystřídaly obavy a pocit
zodpovědnosti. Zvládneme vůbec zajistit
úvěr, dotace a opravu v rozsahu: stavba
sedlové střechy, obvodové zateplení
pláště a sklepů, výměna balkonů, vyladění

otopné soustavy, výměna elektrických
rozvodů, plynových rozvodů a odpadních
svodů? Ačkoli jsme si nastudovali řadu
materiálů o komplexních revitalizacích,
navštívili několik výstav a měli za sebou
jednání s několika stavebními ﬁrmami,
uvědomovali jsme si, že vlastně nevíme,
kde začít, jak se pohnout z místa.
Na začátku jsme měli nabídky od několika
stavebních společností, jež nabízely
kompletní servis od projektu přes stavební
povolení, úvěr, dotace až po realizaci
stavby. Znělo to úžasně jednoduše.
Naše úvodní nadšení však brzy vystřídaly
otázky a pochybnosti: Svěříme-li vše,
přípravu podkladů, zajištění ﬁnancovaní,
dotací i realizaci stavby jediné ﬁrmě,
nedostaneme se pak do fáze, kdy
nám budou takovou ﬁrmou diktovány
nevýhodné podmínky? Kdo nám poskytne
nezávislý odborný názor? Kdo bude hájit
naše zájmy ve vztahu k takové ﬁrmě?
Když pak ještě při jednáních s takovými
ﬁrmami několikrát zaznělo, že stavební
dozor jsou pro nás vyhozené peníze,
naše pochybnosti přerostly v nedůvěru.
Pochopili jsme, že jako amatéři nemáme
šanci hrát se stavebními ﬁrmami
vyrovnanou hru a ony to dobře vědí. Bylo
jasné, že se neobejdeme bez průvodce,
který nás provede bludištěm ﬁnancí,
dotací, zákonů, předpisů a nabídek
stavebních ﬁrem. Který bude hájit naše
zájmy před dodavateli.
Začali jsme tedy hledat v jiných vodách
a spíše shodou náhod než úmyslně
jsme se v srpnu 2008 setkali s panem
Mgr. Kalmusem a dozvěděli se o službách
společnosti RCB. Na první schůzce se
členy výboru nám podrobně a celkem
jasně vysvětlil, jaké služby ﬁrma poskytuje
i jakým způsobem se při revitalizaci
postupuje a členové výboru se shodli na
tom, že RCB je partner, kterého jsme

hledali. Jakmile návrh výboru schválilo
i shromáždění SVJ, podepsali jsme s RCB
mandátní smlouvu a postavili se na start
celkem náročné trati zvané komplexní
revitalizace.
Na základě prezentace, v níž zástupce
RCB podrobně vysvětlil všem členům
společenství jednotlivé kroky, možné
způsoby ﬁnancování a čerpání dotací,
jsme se také dozvěděli, že přípravná
část před samotnou realizací stavby
probíhá v pěti fázích:
1. energetický audit,
2. projektová dokumentace,
3. výběrové řízení na dodavatele,
4. oslovení ﬁnančních ústavů,
5. žádost o dotaci z programu PANEL.
Vše se jevilo jednoduše a jasně, ale
ve skutečnosti jsme si neuměli moc
představit, co budou jednotlivé kroky
obnášet a jak je každý další odvislý od
dokončení předchozího.

0. fáze – příprava na přípravu
Zatímco pro nás zástupce RCB zajišťoval
ﬁrmu, která by provedla energetický
audit, začali jsme s přípravou prvních
podkladů, abychom pak nemarnili čas.
Jednalo se hlavně o původní projektovou
dokumentaci, vyplnění relativně
jednoduchých formulářů a listinné
souhlasy spoluvlastníků.
Ohledně listinných souhlasů mi dovolte
dvě rady:
a) Zajistěte si listinné souhlasy co
nejdříve. Bez nich totiž nelze
projektantovi speciﬁkovat požadavky,
tudíž nelze zadat projekt stavby.
Uvíznete tak hned na začátku a ztratíte
spoustu cenného času vyjednáváním
a dohadováním.
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Detail tvoří kvalitu
Kompletní revitalizace bytových domù
Výstavba rod.domù
Zateplování bytových domù
Okna plast-euro-hliník
Termografie staveb
Rekonstrukce bytových a nebytových prostor
Truhláøství
Vyøízení stavebního povolení
Vyøízení dotací
Výbìrové øízení na banku, vyøízení úvìru
Panel, zelená úsporám, IPRM

Petr Glumbík
glumbik@gp-stav.cz
+ 420 731 005 333
www.revitalizace.eu

Sídlo:
5.kvìtna 1661/2
140 00 Praha 4
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b) Máte-li ve Vašem společenství
odbojně naladěné členy, nechávejte
vždy podepisovat raději dva výtisky
listinného souhlasu. V případě, že vám
odpůrce návrhu listinný souhlas zničí,
zůstane Vám alespoň jeden výtisk
s podpisy a nemusíte tak absolvovat
vše od začátku.

1. – 3. fáze
Z našeho pohledu proběhly první tři
fáze relativně hladce a nebyly pro nás
nijak náročné, neboť většinu zajišťovala
společnost RCB. Dohodli nám schůzku
se zástupcem ﬁrmy Energy Consulting
Service, s.r.o., jenž provedl posouzení
objektu. Do dvou týdnů jsme obdrželi
jak energetický audit, tak i nabídky tří
různých ﬁrem na vypracování projektové
dokumentace. Na nás už jen zbývalo,
abychom vybrali tu správnou.
Sedm týdnů po zaměření domu byl projekt
předložen ke schválení a po dalších třech
týdnech jsme k němu získali všechna
nezbytná vyjádření.
Jakmile byl projekt předložen ke schválení,
vyzval nás zástupce RCB, abychom
předložili kontakty stavebních ﬁrem, které
chceme zahrnout do výběrového řízení.
Výbor navrhl čtyři ﬁrmy a současně jsme
prostřednictvím nástěnky vyzvali všechny
členy společenství, aby dodali kontakty na
jimi navrhované stavební ﬁrmy. Návrh ze
strany vlastníků nepadl ani jeden.
Okamžitě, jakmile byl projekt schválen,
byly námi navržené ﬁrmy osloveny
společností RCB a bylo zahájeno výběrové

řízení. K oﬁciálnímu otevírání obálek, které
proběhlo o necelé tři týdny později za
účasti zástupce společnosti RCB a členů
výboru, byli opět přizváni všichni členové
společenství. Přišel jeden.
Nabídky jednotlivých ﬁrem byly posouzeny
komisí společnosti RCB, jež nám na
základě důkladného rozboru dle řady
kritérií sestavila porovnání jednotlivých
nabídek a doporučila nejvhodnější ﬁrmu
pro realizaci. Konečné rozhodování
o výběru dodavatele stavby bylo ovšem
na výboru. I tentokrát jsme přizvali

Vybraná stavební ﬁrma nám téměř
okamžitě předložila návrh smlouvy
o dílo. Zástupce RCB jej však označil
za nepřijatelný a začal s ﬁrmou vyjednávat o smlouvě nové, mnohem
podrobnější.
členy společenství, aby se účastnili na
rozhodování. Nepřišel nikdo.
Vybrali jsme nakonec ﬁrmu, kterou nám
komise doporučila. Spoléhali jsme na
jejich důsledné posouzení všech kritérií
a sami se řídili pouze cenou.
Vybraná stavební ﬁrma nám téměř
okamžitě předložila návrh smlouvy
o dílo. Zástupce RCB jej však označil za
nepřijatelný a začal s ﬁrmou vyjednávat
o smlouvě nové, mnohem podrobnější.
Dohady trvaly několik dnů, ale 1. června
jsme vše šťastně podepsali. Opět

jsme ocenili služby RCB, protože se
smlouvou o dílo bychom si těžko věděli
rady a nemyslím si, že by vše vyřešil jen
právník.

4. fáze
V této fázi více než v kterékoli z těch
předchozích platí, že spěcháte, abyste
čekali a čekáte, abyste spěchali. Zřejmě
až tato fáze nás přivedla k tomu, že jsme
si začali plně uvědomovat rozsah celého
projektu. Měli jsme před sebou čísla
z rozpočtů a věděli, že už v podstatě není
cesta zpátky.
Seznam podkladů potřebných pro
vyjednávání s bankami nám zástupce
společnosti RCB poskytl ještě před
dokončením výběrového řízení na
dodavatele stavby, abychom si vše
připravili s dostatečným předstihem.
Požaduje se v podstatě kopie všeho
– od stanov společenství, přes pojistnou
smlouvu, předpisy záloh, účetní výkazy
až po smlouvu o dílo, technickou zprávu
z projektové dokumentace, stavební
povolení. Ve stejnou dobu jsme také
vyplnili jednoduchý dotazník, kde
jsme uvedli výši požadovaného úvěru,
požadovanou splatnost úvěru a termíny
realizace. Na jeho základě pro nás RCB
vyhledávalo vhodné bankovní ústavy
a ﬁnanční řešení.
Vzhledem k tomu, že vlastníci nechtěli
příliš navyšovat platby do fondu oprav,
zvolili jsme variantu úvěru v kombinaci se
stavebním spořením se splatností 23 let.
Abychom vůbec mohli o úvěr zažádat, bylo
třeba svolat schůzi shromáždění a více
než tříčtvrtinovou většinou všech vlastníků
schválit navýšení fondu oprav na částku
30,- Kč/m2, vybrat a schválit bankovní
ústav pro žádost o úvěr, výši úvěru na
opravu domu, výši investice na opravu
domu a formu zajištění úvěru. Je nezbytné
pořídit o jednání této schůze zápis a spolu
s prezenční listinou jej přiložit k žádosti
o úvěr.
Vzhledem k náladě, která v domě
panovala, jsme měli vážné obavy, že se
nám na schůzi nepodaří schválit vše
potřebné. Zástupce RCB nám nabídl, že
se schůze zúčastní a vlastníkům podrobně
vysvětlí návrh ﬁnancování, podmínky
úvěru i formu zajištění prostřednictvím
bankovní záruky.
Schůze byla svolána na neděli 12.
července 2009. Naše očekávání se
naplnila – po 15 minutách počet vlastníků
přítomných na schůzi nedosahoval ani
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která pro nás vede účetnictví, neměla
s takovými tabulkami žádné zkušenosti.
Vše jsme vyplnili, jak nejlépe jsme uměli,
a odeslali do RCB, i když jsme tušili,
že ekonomické přílohy by mohly být
problémem. A byly.
Zatímco my jsme se prali s ekonomickými
tabulkami, RCB pro nás zajistilo stavební
dozor i koordinátora stavby. Výborně se
k nám zachoval i dodavatel stavby. Jakmile
se dozvěděl, že nám byl schválen úvěr,
začal objednávat materiál na stavbu, aniž
bychom složili dohodnutou zálohu, aby se
pak čekáním na materiál neoddalovalo
zahájení stavby. Opět se nám trošku
ulevilo.
K zahájení stavby už zbýval poslední krok
– dotace z programu PANEL

5. fáze
poloviny a hádka vyvolaná ze strany
jedné členky společenství vyladila emoce
přesně tak, jak jsme nepotřebovali. Měli
jsme chuť to vzdát. Tlačil nás ale čas
a nemohli jsme si dovolit promarnit ani
týden svoláváním nové schůze, protože
podle dodavatele byl nejzazší termín pro
zahájení stavby 15. srpna. Jinak hrozilo
reálné nebezpečí, že podzimní počasí
znemožní dokončit opravu ještě v tomto
roce. Vše vypadalo dost beznadějně.
Naštěstí jen na chvíli. Emoce vlastníků
brilantně usměrnil zástupce RCB
Mgr. Kalmus a počet přítomných pohotově
vyřešila naše předsedkyně výboru
– zazvonila u dveří nepřítomných vlastníků
a těm, co neotevřeli, telefonovala. Během
dalších dvaceti minut jsme se na schůzi
sešli v potřebném počtu (opět byla
potřeba tříčtvrtinová většina všech) a vše
společně odhlasovali.
Hned ráno následující den jsme se
pustili do práce – sepisovali jsme zápis
ze schůze, vyplňovali formuláře žádosti
o úvěr, o uzavření stavebního spoření
a další různé přílohy a ratingové tabulky.
Velká část údajů již byla předvyplněná
od pracovnice kanceláře RCB, s níž jsme
se o zbytku opakovaně telefonicky radily,
a bez jejíž asistence bychom si těžko
věděli rady.
V den, kdy jsme odesílali žádost o úvěr,
nás kontaktoval dodavatel stavby a chtěl
vědět, kdy budeme schopni zaplatit
zálohovou fakturu, aby mohl zadat výrobu
lodžií, oken apod. Opět vyjádřil obavy,
že čas hraje proti nám a že rekonstrukci
nestihneme. Nervozita stoupala.
Rozestavěný dům nebo rekonstrukce
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odložená až na příští rok by pro nás
znamenaly jednak prodražení, jednak
nulovou podporu a totální nedůvěru
v celý projekt ze strany vlastníků. Hned
v pondělí jsme proto telefonovali panu
Kalmusovi v naději, že nás uklidní
a spolu s dodavatelem stavby najdou
řešení. Marně. Naše hovory byly
přesměrovány na jiné číslo. Večer jsme
se bohužel dozvěděli, že pan Kalmus
o víkendu zemřel. Ve světle této zprávy
se naše problémy i obavy přestaly jevit
neodkladné.
V této náročné situaci ovšem RCB
prokázalo, že problémy a obavy svých
klientů odkládat nehodlá. Večer nám
vysvětlili situaci a hned následující
den jsme elektronickou poštou zaslali
informace o tom, v jaké fázi se přípravy
v našem domě nacházejí, s jakými
problémy se potýkáme a co potřebujeme
neodkladně řešit. Pak jsme si vyměnili
několik telefonických rozhovorů a dohodli
si schůzku hned začátkem následujícího
týdne.
Jako jeden z prvních bodů jsme
museli vyřešit stavební povolení. Poté
následovalo čekání na schválení úvěru.
Schvalování úvěru nakonec trvalo tři
týdny, které pro nás byly nekonečně
dlouhé, a srpen se rychle blížil. Čekání
na schválení úvěru jsme vyplnili
shromažďováním podkladů pro žádost
o dotace a bankovní záruku. Formuláře
nebyly velkým problémem díky tomu,
že nám opět paní DiS. Vejvarová z RCB
pomohla. Zato ekonomické přílohy
k žádosti byly tvrdým oříškem. V našem
společenství totiž nemáme správce a paní,

Tato fáze se velmi podobala fázi čtvrté,
jen byla mnohem rychlejší a klidnější, tedy
pokud kdybychom měli správně vyplněné
ekonomické přílohy.
Jakmile jsme podepsali úvěrovou smlouvu,
připravila RCB vyjádření a podala
u ČMZRB, a. s. naši žádost o dotaci.
Vše proběhlo velmi rychle a my jsme
20. srpna konečně mohli začít stavět.
Dodavatele stavby nemusel nikdo pobízet.
Spíš naopak, museli jsme je brzdit, aby
nezačali stavět dřív, než bude žádost
o dotace podána, a neporušili tak základní
podmínku jejího přidělení.
Realizace stavby
Stavba běží něco přes dva týdny a zatím
si nemůžeme na nikoho a na nic stěžovat.
Každý den minimálně jednou přijede na
stavbu koordinátor stavby a také stavební
dozor. Ve středu se konají kontrolní dny,
kde se společně sejdou zástupci výboru,
vedoucí stavby, koordinátor i stavební
dozor.
Snad jako jediný problém se při realizaci
zatím jeví barva domu. Odstíny, které
jsme vybrali, shledal městský architekt
jako nevhodné a trvá na přehodnocení
návrhu. Vzhledem k tomu jaké
problémy jsme doteď úpěšně vyřešili,
nepochybujeme o tom, že i tento relativně
drobný problém se velice rychle dořeší.
Půjde-li stavba podle plánu, měli bychom
ji dokončit v listopadu, 14 měsíců po
schválení revitalizace shromážděním.
Držte nám prosím palce!
Závěrem doporučuji: Do opravy domu
se pusťte se společností RCB.
Mgr. Tamara Mazničenková
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Jsou výtahy onou skrytou
bombou či nikoliv?
Jistě jste se i vy setkali s názorem, „ Výtah je potřeba vyměnit,
protože to nařizuje unie“.
Ve skutečnosti ale EU nemá s našimi
výtahy nic moc společného a provoz
výtahu určeného pro dopravu osob a nákladů probíhá v souladu s ČSN 27 4002
Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz
a servis výtahů.
Dle výše uvedené ČSN je nutno provádět
nejenom pravidelné prohlídky výtahů
v daných intervalech ale je potřeba zajistit
i provedení inspekčních prohlídek:
Výtahy uvedené do provozu před účinností
ČSN EN 81-1 (2):1993, Inspekční prohlídka nejpozději za 3 roky od data poslední
odborné zkoušky (nejpozději však březen
2006) a následně každých 6 let, inspektor
inspekčního orgánu typu A
Výtahy uvedené do provozu před účinností
ČSN EN 81-1 (2):1999, inspekční prohlídka nejpozději za 6 let od data poslední
odborné zkoušky (nejpozději však březen
2009) a následně každých 6 let, inspektor
inspekčního orgánu typu A

Většina z vás má tedy již v domě protokol
z inspekční prohlídky. Doporučuji tedy
seznámit se s riziky, která jsou v protokole
uvedena. Pokud plánujete opravu výtahu, tak právě uvedená rizika by měla
být vodítkem – JAK NA TO.

Výtahy uvedené do provozu po účinnosti
ČSN EN 81-1 (2):1999, inspekční prohlídka nejpozději za 9 let od data poslední
odborné zkoušky a následně každých 6
let, inspektor inspekčního orgánu typu A

K nejčastějším rizikům, které jsou inspekční zprávou hodnoceny jako nejvyšší
a střední, patří:
- Chybějící oboustranná komunikace při
uvíznutí ve výtahu
- Nevyhovující nárazníky
- Klec je bez dveří
- Nevyhovující zachycovače a nevhodné
omezovače rychlosti
- Nefungující dveřní uzávěra
V inspekční zprávě jsou uvedeny termíny
pro odstranění jednotlivých rizik a vlastníci jednotek, případně členové bytových
družstev se domnívají, že vyhotovením
inspekční zprávy s nějakým, zatím vzdáleným termínem se vše vyřešilo. Bohužel ale
opak je pravdou.
Dovolím si připomenout, že neznalost zákona neomlouvá a protože platí Občanský
zákoník, který v § 415 říká, že „každý je
povinen počínat si tak, aby nedocházelo

ke škodám na zdraví, na majetku, na
přírodě a životním prostředí.“ A navíc je
v § 420, odstavci 1 uvedeno, že „každý
odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti“, domnívám se,
že odkladem opravy výtahu si skutečně
chystáme onu časovanou bombu.
Vzhledem k tomu, že výsledkem inspekční
prohlídky je právě deﬁnice rizik, která
mohu způsobit škodu na zdraví a majetku,
je zde celkem jednoznačně určena naše
právní odpovědnost pro případ, kdy dojde
k újmě na zdraví nebo majetku.
Doručuji začít se opravou výtahu intenzivně zabývat nejen proto, že odkládání je
tak trochu hrou s ohněm, ale i proto, že
v budoucnu již nemusí být možnost úhrady mnohdy ne právě malé části opravy
z dotace.
Uvažujete o opravě výtahu?
I proto, že nechcete dál riskovat a nevíte JAK NA TO?
Kdo vám pomůže a poradí nejen
s tím, jaký výtah bude pro váš dům
nejvhodnější ale především také s tím
jak opravu ﬁnancovat? KDO PORADÍ
A VYZNÁ SE VE ZMĚTI DOTACÍ?
ZKUSTE OPRAVIT VÝTAH S RCB.
(Kontaktujte příslušného regionálního
zástupce.)
René Nováček

•
•
•
•
•
•
•
•

Regenerace střešních pláštů
Regenerace obvodových pláštů
Dodávka a montáž oken
Dodávka a montáž ocelových závěsných konstrukcí
Dodávka a montáž prefabrikovaných lodžíí
Dodávka a montáž hydroizolací spodních staveb
Komplexní zajištění inženýrsko-investorské činnosti
Komplexní zajištění ﬁnancování a vyřízení dotačních
příspěvků
• Poradenský servis zdarma - „ZELENÁ ÚSPORÁM“
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Jana Opletala 20
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Vážení potencionální zákazníci,
Bydlete s RCB
rádi bychom Vám tímto představili ve
stručnosti činnosti naší firmy:
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Estetický význam
revitalizace
Slovo revitalizace doslova znamená „obnovení, oživení, návrat života“ a dnes se
užívá v mnoha různých spojeních - revitalizace krajiny, zeleně, vodních toků či
starých stavebních celků.
Potřebnost oživení starších domů, ať už
panelových či jiných, je poměrně jasná
z hlediska funkčního a bezpečnostního.
Málokdo si ovšem ovědomuje, jaký velký
vliv má na nás estetika prostředí, ve kterém žijeme.
Estetika je zvláštní a složitý obor vyučovaný na vysokých školách a mnoho odborníků už roky zkoumá vliv estetiky prostředí
na kvalitu života jeho obyvatel. Dnes už je
zřejmé, že estetika nás provází na každém
kroku, a prostředí, ve kterém žijeme,
vytváří základ našich estetických hodnot.
Jistě si dovedete představit, jaký je rozdíl
v povědomí o kráse malého dítěte, pokud
vyrůstá v malebné vesničce nebo v příměstském ghettu.
Když vypustíme extrémní případy a po-

díváme se na klasické české sídliště,
můžeme vidět výsledky úspěšně revitalizovaných domů, kdy se z uniformních
šedých bloků stává radostné a tvůrčí
prostředí. Zvláště na sídlištích zlepšení
vzhledu domů odstraňuje pocity frustrace
a zlepšuje dojem z bydlení.
Zlepšení estetického výrazu stavby je vidět i v jejím blízkém okolí. Opravené domy
méně přitahují vandaly, vidíme i upravené
parky a travnaté plochy, uklizené chodníky
a dostatek prostoru pro bezpečné a inspirativní hraní dětí. Z větší vzdálenosti si jistě všimneme změny v celkovém působení
železobetonových monolitů oděných do
veselých obleků všemožných barev. Tato
změna v městském horizontu je rozhodně
změnou příjemnou.
Dnešní revitalizace se tedy dá přeložit
jako vědomé „navrácení života“ do esteticky kvalitního prostředí.
Bc. Jana Rutrlová
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Jak to nedělat
Aneb jsme opravdu tolik bohatí, abychom si mohli
dovolit nakupovat levné zboží?
ZATEPLOVÁNÍ, VÝMĚNA OKEN, OPRAVA STŘECHY, OPRAVA VÝTAHU, DOTACE.
Skloňujeme ve všech pádech. Čteme množství rad jak to dělat, jak správně opravovat, všechna okna jsou nejlepší, stejně tak jako
všechny banky. Začínáme být přesyceni informacemi. A což teprve poté, kdy se o našem záměru opravit dům dozví stavební ﬁrmy,
zástupci bank... to už se u nás tzv. dveře netrhnou.
Někteří pouze chválí sami sebe, jiní pomlouvají konkurenci, ale informace o tom,
čeho se vyvarovat, na co nezapomenout
a co vše je potřeba připravit, ty vám nedá
nikdo. Je to taková naše ryze česká vlastnost - já jsem se spálil, tak ať u sousedů
hoří také, co jim budu radit.
A tak nám přibývá těch, kteří po provedené generální opravě domu, zjišťují, že na
své cestě udělali množství chyb. Mnohdy
dosti ﬁnančně nákladných a většinou
bohužel nevratných.
A právě to je důvodem k tomu, abychom
se s Vámi na našich stránkách podělili
o zkušenosti, o ty špatné zkušenosti
a upozornili na chyby. Věříme, že náš nový
seriál, ve kterém se podíváme na stavbu
od jejího začátku, až po kolaudaci vám pomůže a zařadíte se mezi domy, které díky
kvalitnímu poradenství ušetřily ne právě
malé prostředky.
Na počátku je zpravidla záměr vlastníků
nemovitosti – s domem by se mělo něco
dělat. Ale co? Jak správně zvolit rozsah
oprav. Co zařadit na začátek a čím pokračovat? Otázky a stále otázky, kdo se v tom
má vyznat?
A tak se dostanou na pořad dne peníze,
o těch vždy až nakonec. A začne se hledat
řešení. Pokud možno to nejméně nákladné.

Na první pohled pěkně opravený dům.
Termokamera ale ukáže chyby.

www.revitalizace.eu

A my se spolu dnes podíváme jak toto
„LEVNÉ ŘEŠENÍ“ nakonec může
dopadnout.
Podíváme se na několik domů jednoho
sídliště. A aby se nám lépe koukalo tak si
k tomu vezmeme termokameru.

V případě, kdy domy spolupracují
s naší společností, získávají fotograﬁe termovizní kamerou bezplatně.

Na domě provedena přístavba lodžií, dům
nezateplen, povrchová úprava nátěrem.

Na snímku zřetelné úniky tepla nezateplenými částmi domu.

Závěr:
Z uvedených snímků je vidět jakých
chyb se dopouští mnohé domy.
Navíc se svým rozhodnutím připravili
o možnost čerpání dotace, která zpravidla plně pokrývá rozdíl v ceně mezi
zvoleným a komplexním řešením.
Přitom postačí tak málo.
NECHAT SI PORADIT OD
NEZÁVISLÉHO OBORNÍKA.

SLOVNÍČEK POJMŮ

Dům po rekonstrukci, provedena výměna
oken, a vyzdění meziokenních vložek.
Zateplení nahrazeno nátěrem fasády. Na
snímku si všimněte úniků tepla.

Hana Chlebová - manažer RCB

Princip termograﬁckého měření
Termograﬁcké měření je bezkontaktní měření
teploty. Využívá pro nás neviditelného infračerveného záření pro bezpečné měření povrchových
teplot předmětů. Je možné měřit i vzdálenější
a nepřístupné povrchy. Termograﬁcké měření
je navíc schopno zaznamenat mnohem rychleji
teplotní změny než kontaktní měření. Výsledkem
je dvourozměrný barevný nebo monochromatický
obraz tepelného pole. Pomocí tohoto obrazu
odhalíme zjevné i skryté úniky tepla.
Termokamera ve stavebnictví
Termokamera ve stavebnictví umožňuje rychlý
a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na
povrchu stavebních konstrukcí a používá se jí pro
určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke
zvýšeným tepelným ztrátám, jak vlivem tepelných
mostů, tak v důsledku nesprávného provedení spár
a styků. Termograﬁe umožňuje stanovit tepelně
technické vlastnosti obvodových plášťů budov
a používá se jí při zjišťování skrytých vad staveb.
Termograﬁe je schopna s potřebnou přesností tyto
poruchy nalézt a při jejich správném vyhodnocení
je základním krokem pro efektivní návrh technického řešení a následně i pro kontrolu jeho realizace.
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Jak náš panelák k IPRM přišel
aneb jak se nezbláznit z IPRM
Jsem předsedkyní jednoho SVJ v jižních
Čechách, v lokalitě, která je blízko lesa,
rybníků a přesto kousek od centra. V lokalitě, která nese poetické jméno Máj.
Někdy na podzim roku 2008 se naše SVJ
rozhodlo, že dost bylo šedi a otlučených
oken. Vedle nás rostl jeden barevný panelák vedle druhého jako houby po dešti
a my jsme se rozhodli, že i s tím naším
domem je třeba něco udělat. Jelikož jsme
dům poměrně velký, máme 84 bytů, a co
byt to názor, nebylo hlasování na shromáždění vlastníků nic jednoduchého. Ale po
mírném boji bylo rozhodnuto.
BUDEME REVITALIZOVAT.
Jakkoliv bylo hlasování o revitalizaci složité, další kroky byly (a ještě určitě budou)
daleko složitější. V té době byla na trhu
dotace, známá jako program PANEL.
Ve stejné chvíli, kdy jsme se začali zajímat o dotaci PANEL, oslovila nás ﬁrma
KP Projekt, která dělala průzkum trhu
pro město České Budějovice a vzápětí
jsme obdrželi dopis z Magistrátu města,
který informoval o možnosti získat dotaci
z IPRM. Nabídka zněla vcelku lákavě.

Zbývalo přesvědčit vlastníky, že s revitalizací zatím počkáme, až jak dopadne
město jako takové a jak se bude situace
vyvíjet dál. Mezi tím kolem nás opravovali
jeden panelák za druhým. Na sídlišti se to
hemžilo nejrůznějšími barvami, z některých barevných kombinací jde jednomu
skutečně hlava kolem. Takový ﬁalovo-oranžový panelák je pastva pro oči. Ale to
jsem odbočila od tématu.
Pro nezasvěcené – IPRM znamená Integrovaný plán rozvoje města. Jde o speciﬁckou dotaci a spadají pod ni pouze tzv.
problémové lokality (že by za odměnu?).
Nejzajímavější je ale výše dotace. Základní částka dotace je 36% z tzv. uznatelných
nákladů a město může jako „bonus“
přidat až 20 % navíc, v optimálním případě
se tedy výše dotace může vyšplhat až na
krásných 56% nákladů.
No a pak to přišlo. Řídící orgán Ministerstva pro místní rozvoj schválil předložený
IPRM města České Budějovice, kterému
tak byla přiznána dotace z Integrovaného operačního programu. A následně
město České Budějovice vyhlásilo dne
24.8.2009 1. uzavřenou výzvu k předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města České
Budějovice Sídliště Máj.
Zní to možná složitě, ale znamenalo to
jediné – jsme před startem. Ovšem co
to pro takové SVJ znamená? Nejprve si
musí ujasnit, na realizaci jakých činností
chce dotaci využít. Pak si, nejspíš někdo
z výboru, otevře na webových stránkách
Magistrátu města České Budějovice
PŘÍRUČKU PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
PRO OBLAST INTERVENCE 5.2: ZLEPŠENÍ
PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH. Tato příručka má bez příloh 66 stran
a je náročné se jí prokousat. Po této akci
člověk není o moc moudřejší než byl před
otevřením příručky. A to nečetl přílohy.
Já jsem měla štěstí a dostala se na seminář, který se touto dotací zabýval. O něco
jsem zmoudřela, ale o dotaci se mi začalo

v noci i zdát.
Jsem člověk, který si umí ledacos nastudovat, řídím se zásadou „pokud něco
nevím, zeptám se“. Ale vyřízení dotace
z IPRM se mi zdálo nad mé síly. A domnívám se, že pokud si výše citovanou
příručku otevře kdokoliv jiný, bude na tom
stejně. Zpracování celé žádosti je administrativně hodně náročné. Je třeba nejenom
žádost správně vyplnit, a to ve speciálním
programu BENEFIT 7, ale hlavně dodržovat příručkou stanovené postupy. Ať už při
výběrových řízeních, při archivaci účetních
záznamů, při prokazování uznatelných nákladů. Další důležitou oblastí je publicita
projektu, změny během realizace projektu
nebo třeba udržitelnost projektu.
Nejhorší na tom všem ale je fakt,
že o dotaci může žadatel v podstatě
přijít kdykoliv během celé doby realizace projektu, a to díky jakémukoliv
pochybení.
Naše SVJ má o dotaci z IPRM zájem.
Budeme zateplovat celý obvodový plášť
domu, vyměňovat okna, provádět generální opravu výtahů. Částka, kterou můžeme
díky dotaci získat je vysoká. Myslím, že
by nás vlastníci nepochválili, kdybychom
kvůli nějaké chybě při zpracování projektu
nebo během jeho realizace o možnost získat dotaci přišli. A proto jsme se rozhodli
najmout si na zpracování specializovanou
ﬁrmu.
Specializovanou ﬁrmu bychom si určitě
najali, i kdybychom realizovali jen menší
projekt, např. chtěli vyměnit pouze výtah,
protože odborné věci má dělat člověk znalý oboru a ne laik. Dům také staví stavební
ﬁrma a zubní kaz odstraňuje zubní lékař.
Za sebe Vám všem přeji šťastnou ruku při
výběru takové ﬁrmy. My jsme tuto práci
svěřili RCB, protože neplatí jenom ZKUSTE
BYDLET S RCB, ale dnes platí i UŠETŘETE S RCB. A řekněte mi, kdo by dneska
nechtěl šetřit?
Jitka Crháková

REKONSTRUKCE BYTU
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Jak se staví…
(už skoro sen)
Panelstory jedné rekonstrukce bytu
Budiž světlo
Od března jsme hodně pokročili, to je
pravda. Jak už jsem psala, máme pračku.
Je to jedna z věcí, která nás řadí mezi
normální lidi. Pokročili jsme i s elektřinou a můžeme si tudíž na náš byteček
posvítit. Po několika měsících přenášení
lampy z obýváku do koupelny, z koupelny
do ložnice a zase zpět, jsme se dočkali
a svítíme. Musím uznat, že napoprvé to
byl krásný pohled.
Pravda je, že sice nesvítíme všude, třeba
ložnice a dětský pokoj jsou zatím beze
světla, ale je to spíše naší neschopností
vybrat si to vhodné svítidlo. Na druhou
stranu to má i výhodu, přítel mě nebudí
světlem, když jde spát později než já
a naopak. Ale doba se svíčkami byla také
pěkná. Několikrát jsme byli na pokraji
požáru a tak jsme si i zjistili, že je dům
pojištěn.
Díky světlu jsme zjistili, že barva, kterou
máme na stěnách, je naprosto příšerná
a nevyhovující. Proto jsme se v jeden
sobotní večer v půl osmé rozhodli náš
byt vymalovat, ještěže máme Hornbach
za rohem. Nejdřív jsme chtěli vymalovat
jen ložnici, aby se nám hezky spalo. Mým

přáním byla ﬁalová a přítel pod mírným
nátlakem podlehl. Jak jsme si tak nakupovali, zahlédli jsme překrásnou červenou
barvu, která by se skvěle hodila na náš
sloup v obýváku, vzali jsme tedy i jí a v devět večer jeli domů malovat. Tu noc jsme
zvládli vymalovat jak ložnici, tak i sloup
v obýváku. Nové barvičky se nám zalíbily,
a tak jsem hned následujícího rána jela
koupit barvu do chodby, krásně zelenou,
a zbývající barvu na obývák. Byt zase
vypadal o trochu víc jako sen.

Sedačka? Nedostatkové zboží
Sice máme stůl a židle, ale to je asi tak
vše, proto jsme se rozhodli koupit sedačku. Chodili jsme od obchodu k obchodu,
vybírali, zkoušeli, hledali, ale pořád to nebylo ono. Pak jsme na ní narazili, červená
krásná, do našeho obýváku jako dělaná,
navíc byla i moc pohodlná, prostě to byla
ona. Jenže…abychom to neměli příliš
snadné tak sedačku skladem neměli. Jen
na objednávku, a ta trvá kolem 8 týdnů,
což to by se dalo ještě zvládnout, ale to
že ani za těch 8 týdnů sedačka nemusí
přijít už bylo moc. A kolo hledání začalo
nanovo.

Čekal nás snad poslední obchod v Praze,
kde jsme ještě nebyli. Vzdávala jsem se
pomalu naděje, že někdy budeme mít na
čem sedět, ale jak se říká: naděje umírá
poslední. A tak se i stalo. Našli jsme další
tu pravou sedačku, tentokrát bílou a dokonce rozkládací. Neváhali jsme a vzali
jí. Měli jsme štěstí, byla poslední v celé
republice. Sedačku jsme zaplatili s tím,
že si jí zítra vyzvedneme. Neměl v tom být
problém.
Druhý den jsem musela pracovně odjet,
přítel měl sedačku vyzvednout a s kamarády jí nastěhovat do bytu. Odpoledne mi
zavolal, že máme smůlu, měli špatně napsaný sklad zásob a sedačka není, máme
si prý vybrat jinou. Já jsem se tedy řádně
vytočená vydala na cestu domů s tím,
že hned jedu do obchodu a vyřídím si to
tam s nimi. Po cestě mi znovu volal přítel,
abych na něj počkala doma, že pojedeme
do obchodu spolu.
Už jak jsem přijela před dům, mi bylo
něco divné. Otevřené a zapřené dveře se
u nás v domě často nevidí. Vyjela jsem
výtahem nahoru a po cestě slyšela nadávání z mezipater. Vystoupila jsem z výtahu
a v tu chvíli se u schodiště objevili mladíci
s bílou sedačkou. Tvrdili mi, že je k nám
a já jim zmatená tvrdila, že k nám určitě
ne. Samozřejmě, že k nám byla a přítel si
ze mě jen vystřelil.
V té době jsme ještě neměli zřejmě
nejpodstatnější věc našeho bytu, a to
schody. K našemu překvapení jsme zjistili,
že dostat sedačku nahoru bez schodů je
možná snažší než s nimi...

Žebříku se nevzdám! A nebo jo?
Nastala chvíle, kdy jsme museli náš milovaný žebřík dát pryč. Zaprvé už byl trošku
v rozkladovém stavu a za druhé přivezli
schody. Pan truhlář se nám od začátku
jevil jako odborník a měl jenom jeden
problém, nedařilo se mu zaslat nám návrh
smlouvy o dílo. Nejdříve nešel počítač,
poté pošta a poté byl jiný problém. No ale
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vzhledem k tomu, že pan mistr vypadal
velice solidně, tak nakonec i naše jinak
velmi opatrná maminka podlehla a uhradila panu mistrovi zálohu bez smlouvy
o dílo. Sice se slovy: „Dělám to nerada,
zcela výjimečně a naposled!“, ale přece
jen zaplatila.

První dohoda s truhlářem byla v pořádku
a nic nebyl problém. Nepřipomíná vám
to něco? Ovšem při montáži schodů už
tomu bylo jinak. Pravda je, že schody byly
relativně rychle vyrobené i namontované,
mohlo se po nich hned chodit a to byla
neskutečná výhoda.
Naše počáteční nadšení však netrvalo
dlouho. Pan mistr přislíbil schody nalakovat. Na to ale jaksi zapomněl. Po několika
týdnech se ozval, proč nemá schody doplacené. Poměrně obtížně chápal, že dílo
je potřeba nejprve dokončit, poté předat
a na závěr se provede doplatek ceny.
Nakonec se tedy dostavil na místo a jal
se schody lakovat. Na naše upozornění,
že by měl schodiště lakovat v pátek, kdy
odjíždíme na víkend, a po schodech se
nebude chodit, pan truhlář nereagoval.
Schody nalakoval s tím, že nám nic nebrání je používat, „specielnímu“ laku to prý
nevadí. Opak byl ale pravdou. Po několika
dnech se lak začal loupat.
Navíc se k prohlídce schodů dostavila
naše maminka, a to se nemělo stát. Na
schodech objevila tolik závad, že z toho
muselo být mistrovi nevolno.
Ale v této situaci se pochlapil a ve snaze
odstranit kostrbatý povrch bočnice začal
v bytě schody brousit. Drobnou vadou
na kráse tohoto postupu bylo to, že nás
pan mistr na svůj chystaný postup jaksi
neupozornil, a tak bylo v bytě od mikroskopického prachu zcela bílo, nedýchatelno, a navíc od brusky značně hlučno.
Maminka se odstěhovala s telefonem na
lodžii, brblajíc při tom něco o zabití. Ale
co bychom pro krásu našeho schodiště
nevydrželi že? Naštěstí nám počasí přálo
a máti si na lodžii postupně odstěhovala
vše potřebné včetně počítače. I přesto,
že jsem astmatik a prach z broušení není
právě tím pravým ořechovým, snažila jsem
se to vydržet. Znám svou máti, a nedovedla jsem si představit, co bychom si počali
s mrtvolou truhláře v panelákovém bytě.
Poté, kdy mistr někdy kolem oběda uznal,
že nás již potrápil dost a s broušením
skončil, pozval mou mamču ke shlédnutí
svého díla.
Poté, co shlédla hrůzu, kterou pan mistr
svým odborným zásahem způsobil, sdělila
mu svůj názor. Problém byl v tom, že
maminka nevyrůstala v panelovém bytě
a její důrazné vysvětlování nijak nenadchlo
naše sousedy. No ale poté, co jsme si
s našimi řemeslníky v minulosti užili, byla
toto již naprosto zanedbatelná lapálie. Co
ale nebylo zanedbatelné byl stav našich
schodů.

O tom, že se z tohoto polotovaru ještě
někdy stane schodiště, byl v tu chvíli přesvědčen zřejmě pouze pan mistr. To jsem
ale ještě netušila, že „odborné“ zásahy
mistra budou mít pokračování. Po broušení mistr natíral, ale co se mu nepřihodilo,
poté, kdy část schodiště napatlal, tak
mu došlo mořidlo. Jaká smůla. Odborník
tuto situaci vyřešil posvém. Práci ukončil
a opustil nás.
Jaké štěstí, v bytě naráz bylo krásné ticho,
i ten prach se nám podařilo uklidit, větší
problém byl pouze s dokonale zanesenou
elektronikou. Ale i to se nakonec podařilo
vyřešit. Náš klídek však neměl dlouhého
trvání.
Zhruba po čtrnácti dnech se pan mistr
dostavil znovu. Tentokrát schodiště odborně natřel a poté zjistil, že to není dobré
a bez jakéhokoliv upozornění opět začal
brousit. Situace se opakovala pouze s tím
rozdílem, že mamča nebyla přítomna.
Odpadl nám tedy strach o mistrovo zdraví.
Jako zlatý hřeb svého konání pan mistr
opět provedl nátěr. Tentokrát schodiště
i nalakoval, tedy něco na ten způsob. Jeden schod vypadá, jako kdyby byl ohořelý
a bočnice jsou ﬂekaté a kostrbaté.
Zkoušíme pana truhláře volat ale nezvedá
nám telefony a nic se neděje. Bohužel se
nic neděje ani s naší vestavěnou skříní,
taktéž od pana truhláře. Dali jsme nemalou zálohu a máme jen korpus skříně bez
dveří, ale máme kde mít oblečení a hlavně
má kde spát náš pes.

Drobeček
Na toho jsem skoro zapomněla, pořídili
jsme si štěňátko. Náš drobeček slaví
v den psaní této panelstory krásných pět
měsíců a má už neméně krásných 30 kilo.

Už skoro sen
Když vejdete k nám to bytu, nejdříve se
zděsíte rozpracované spodní části bytu.
Flekaté nedokončené schodiště a prostor,
který není možné zařídit. Bohužel netušíme, kdy opět dorazí pan mistr a začne
brousit. Část bytu nelze dokončit a tím
ani užívat. Ovšem když dole přihnouříte
oko a vyjdete nahoru ocitnete se v bytě.
Zatím sice stále rozpracovaném, občas
beze světla, bez nábytku v obýváku a bez
dekorací, ale v našem bytě, který po té
roční trnité cestě začíná vypadat jako byt.
Náš byt a náš sen.
Eva Glumbíková

PRÁVNÍ PORADNA
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Dobrý den,
Prosím o zodpovězení dotazu, v našem SVJ jsme měli tříčlenný výbor,
jeden člen výboru se odstěhoval.
Předpokládáme správně, že bude
potřeba výbor změnit? Jak máme při
této změně postupovat? Je potřeba
změnu někam hlásit, nebo postačí
vše schválit na schůzi výboru?
Děkuji Petra Dvorská

Odpověď:
Pro členství ve výboru SVJ není rozhodující to, zda člen výboru v domě bydlí či
nikoliv ale především skutečnost, zda je
člen výboru vlastníkem jednotky v domě.
Pokud tedy Váš člen výboru i nadále
jednotku vlastní, mohl by svou funkci
vykonávat i nadále. Pravděpodobně sice
s problémy, protože osobní přítomnost
v domě je většinou u členů výboru více
než žádoucí ale právně tomuto řešení nic
nebrání.
Předpokládám, ale že ve vašem případě,
již odstěhovaný člen výboru není ani
vlastníkem jednotky. Poté je potřeba
provést změnu člena výboru SVJ.
O změně členů výboru společenství rozhoduje shromáždění vlastníků jednotek
jako nejvyšší orgán SVJ, které jediné má
pravomoc odvolávat nebo volit členy
výboru do funkce.
K tomu aby mohla změna proběhnout
je potřeba svolat shromáždění vlastníků
jednotek. Doporučuji před vyhotovením
pozvánek ze stanov SVJ zjistit jak je
řešena forma svolání shromáždění a sice
termín pro oznámení vlastníkům, forma
doručení pozvánek…. V těchto úkonech
zástupci SVJ mnohdy chybují a výsledkem může být naprosto neplatná snaha.
V případě, kdy odstupující člen předem
zaslal SVJ oznámení o ukončení své
činnosti bude na shromáždění konstatováno, že funkce člena zanikla jeho
odstoupením, ( případně je možné člena
z funkce odvolat). Současně shromáždění zvolí nového člena výboru.
Na začátku schůze doporučuji zvolit
zapisovatele a ověřovatele zápisu ze
schůze. Při hlasování je potřeba postupovat v souladu se zákonem č. 72/94 Sb.,
(zákon o vlastnictví bytů a nebytových
prostor).

§§§
K platnosti zvolení členů výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby na
schůzi shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů. Člen
výboru nebo pověřený vlastník je zvolen,
hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina
hlasů všech vlastníků. Při hlasování je
rozhodující velikost spoluvlastnických
podílů vlastníků jednotek na společných
částech domu.
Dalším krokem je podání návrhu na zápis
změn soudu, který vede rejstřík společenství vlastníků jednotek a je příslušný
podle sídla SVJ.
Tento návrh můžete podat na vzorovém
formuláři, případně volnou formou.
Každopádně by měl návrh splňovat
obecné požadavky pro podání, zejména
označení soudu, dále kdo jej podává
(navrhovatelem je SVJ) a návrh, jak by
měl soud rozhodnout, tj. návrh na výmaz
údajů, které již nejsou aktuální, a na
zápis nových.
Povinné přílohy tohoto návrhu tvoří zápis
ze shromáždění vlastníků jednotek ve
dvojím vyhotovení, včetně prezenční listiny, a podpisový vzor (s úředně ověřeným
podpisem taktéž ve dvojím vyhotovení).
Podání návrhu není v případě SVJ zpoplatněno soudním poplatkem.

JUDr. Petr Říha advokát
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Dobrý den, mám tento dotaz, jistě
ne ojedinělý. V našem SVJ se chystá
z mnoha důvodů (mj i z důvodu přesluhování přes volební období ) odstoupit
výbor Společenství. Zdá se, že nikdo
jiný z domu není ochoten funkci výboru, případně Pověřeného vlastníka
zastávat. Z jedné podivné formulace
ZOVB lze odvodit, že není-li zvolen výbor ani pověřený vlastník, automaticky se vedení ujímají ti vlastníci, kteří
se staly členy SVJ v době jeho vzniku
(tedy ze zákona ke dni 1.7.2000).
V praxi je to zcela nesmyslné ze dvou
důvodů - jednak se těžko shodnou na
téže věci „přátelé i odpůrci“ z téhož
domu,není možné také zajistit podpisy
všech těchto členů ke všem drobným
právnickým úkonům (schvalování
faktur...), jednak postupem času bude
těchto „zakládajících členů“ ubývat.
Může se stát Pověřeným vlastníkem
způsobilým k právním úkonům za SVJ
i právnická osoba - Bytové družstvo které dosud vykonávalo smluvně funkci správce společných prostor ? ( podepisování faktur, uzavírání smluv...). Za
případnou odpověď děkuji.
Petr Štěpánek

Odpověď:
Jak správně uvádíte v dotaze: Zákon
o vlastnictví bytů a nebytových prostor
( zákon č. 72/94 Sb., v platném znění)
v §9 uvádí:
9) Pokud se nesejde shromáždění k volbě orgánů společenství nebo nejsou-li
tyto orgány zvoleny, plní funkci orgánů
společenství vlastník, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech
domu činí nejméně jednu polovinu, jinak
vlastníci jednotek, kteří se stali členy
společenství dnem jeho vzniku.
Toto řešení je v praxi z mnoha důvodu
nepoužitelné.
Vámi navržené řešení, a sice náhrada
výboru SVJ tzv. pověřeným vlastníkem
je možná pouze v případě, kdy pověřený
vlastník je zároveň vlastníkem jednotky
v domě. Statutárním orgánem SVJ může
být pouze vlastník jednotky v domě.
Pokud tedy Bytové družstvo je správcem
a současně vlastníkem alespoň jedné
jednotky v domě, může se stát rozhodnutím shromáždění SVJ zároveň pověřeným
vlastníkem. Nakolik bude toto řešení
praktické, zvažte prosím sami.
JUDr. Petr Říha advokát
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Okno musí chránit
váš majetek
Bezpečnost otvorových výplní v obecném pohledu
Snad žádný z majitelů nemovitosti by nechtěl být konfrontován se situací, kdy dojde
k násilnému vniknutí do domu či bytu. Statistiky varují: k vloupání do domu či bytu
dochází každou hodinu a v 37 % případů k tomu dojde právě okny. Požadavek bezpečnosti se tedy jeví jako velmi důležitý zejména u oken přízemních nebo umístěných
v dosahu průměrně fyzicky zdatného pachatele.
Obecné požadavky na bezpečnost
otvorových výplní jsou jednoznačně
odvoditelné z jednotlivých prvků použitých

Z hlediska materiálů použitých při
výrobě rámu a křídla konkrétního
okna je zřejmé, že relativně nejmenší

Plastové prvky
Plastové prvky jsou se svými vlastnostmi
teoreticky uprostřed. Mohlo by se zdát,
že představují ideál, protože proﬁly rámu
i křídla mají ocelové výztuže, ale nesmíme
zapomínat na konstrukční řešení: výztuže
spolu nejsou v rámci svaru proﬁlu spojeny
– přímé a tedy pevné spojení je vlastní
dřevěným eurooknům a hliníku (oceli).
Dnes se však daří překonat i tento
handicap a plastová okna mohou na poli
bezpečnosti a mechanické pevnosti zcela
důstojně soupeřit se dřevem i kovem, ba
v mnohém je i překonat.

Požadavky na jednotlivé
komponenty plastových výplní
Pojďme se stručně podívat na
jednotlivé možnosti vedoucí
k dosažení maximální úrovně
bezpečnosti plastových oken.
PVC proﬁly

při výrobě a kompletaci. Pokud platí, že
každý celek je tak silný a stabilní jako
nejslabší komponenta, která jej tvoří, je
nutné věnovat při konstrukci otvorových
výplní pozornost skutečně každému
detailu.
S trochou zjednodušení můžeme
konstatovat, že bezpečnost otvorové
výplně je dána součtem obecných
mechanických vlastností výplně (pevnost
v krutu, pevnost v ohybu, tvrdost povrchu
a dalších).

mechanickou odolnost jako celek má
dřevěné eurookno, byť dnešní sendvičové
konstrukce a použití špičkových lepidel
a utvrzovadel dokáží překvapit i v tomto
směru.
Hliníkové (případně ocelové) rámy a křídla
po stránce celkové mechanické pevnosti
vynikají. Rubem výtečných mechanických
vlastností kovových otvorových výplní je
však větší tepelná propustnost i při použití
metody tzv. přerušeného tepelného
mostu rámu a extrémně vysoké pořizovací
náklady.

Zcela zásadním elementem pro výrobu je
samozřejmě PVC proﬁl. Jeho mechanické
vlastnosti ovlivňuje jak kvalita samotného
PVC, tak vhodná struktura proﬁlů. Je
zajímavé, jak moc se drží pověra „čím víc
komor, tím lepší proﬁl“. Na počtu komor
z hlediska bezpečnosti a koeﬁcientu
tepelného prostupu, což zajímá každého
potenciálního zájemce, vůbec nezáleží.
Pokud lze přidáním komor dosáhnout
zlepšení, jde např. o lepší provedení
odvodňovací drážky a podobně. Je to
způsobeno tím, že daná šířka plastového
proﬁlu při zvýšení počtu komor umožní
zvýšit jejich počet jen za současného
snížení tloušťky jednotlivých stěn.
Ve srovnání pěti, šesti
a sedmikomorového proﬁlu stejného
výrobce, který interně prováděla
společnost RI OKNA a.s., nebyly shledány
významnější rozdíly v mechanických
vlastnostech okna jako celku.

Bydlete s RCB

Parametr proﬁlu daný počtem komor
je totiž relativně důležitý jen potud,
není-li proﬁl vyroben z recyklovaného
PVC, vyztužen nevhodnou (příliš tenkou)
výztuhou nebo nesplňuje kvalitativní
parametry (jiná třída tloušťky obvodu
proﬁlu než „A“ dle ČSN EN 12608).
V uvedených případech nepomůže ani
větší počet komor.
Vlastnosti proﬁlů jsou (krom kvalitního
polymeru – PVC) dány konstrukcí
komor. Větší výhodu představují komory
zešikmené, které jednak plní funkci
jakési „příhradové“ (krutuodolné)
konstrukce, jednak lépe odrážejí teplo
při jeho průchodu proﬁlem a přispívají ke
snížení koeﬁcientu tepelného prostupu
okna. Jako celek pak lépe drží izolační
skla s větší hmotností, např. trojskla
nebo dvojskla s bezpečnostními prvky
(drátěná výztuž), vrstvená bezpečnostní
skla a podobně. Proﬁly SALAMANDER®
Streamline od nejstaršího evropského
výrobce Salamander Industrieprodukte
GmbH z německého Türkheimu uvedené
parametry bohatě splňují a umožňují
v případě požadavku zákazníka reagovat
prakticky na jakékoli jeho přání.
Kování
Svou nespornou důležitost v otázce
bezpečnosti celého okna sehrává
pochopitelně i kování, které zajišťuje
spojení křídla a rámu. Řada vloupání
proběhne právě vypáčením křídla z rámu
(rozbití skleněné výplně je pro pachatele
příliš hlučné).
Základem k dosažení vysokého stupně
pasivní bezpečnosti je celoobvodové
vícebodové kování, jehož použití na
všech vyráběných řadách oken – a to
je třeba zdůraznit – není u výrobců

oken samozřejmé. Ne každé
kování se hodí na jakýkoli
PVC proﬁl: technicky
nejvyspělejší je
v současné době
zřejmě kování
rakouského výrobce
MACO® MULTIMATIC, které ve
spojení s proﬁlem
SALAMANDER®
Streamline vydrží
odolávat i značnému
zevnímu násilí. Je totiž
vybaveno tzv. inteligentním
bezpečnostním čepem, který
při uzavření zajede do uzavíracího dílu
a dokonale zablokuje pohyb celého kování
po jeho obvodu. Společnost RI OKNA a.s.
s jeho použitím na všechny prvky přišla
již před časem jako první – dnes jsou tato
nebo podobně konstruovaná obvodová
kování součástí standardní nabídky všech
špičkových výrobců.
Izolační skla
Mechanicky nejzranitelnější součást
okna. Kromě toho, že jej lze snadno
poškrábat, není jeho pevnost v krutu
a možnost jej mechanicky více namáhat
vyzdviženíhodnou vlastností. Pokud
odmyslíme prosté rozbití výplně, lze
z křídla teoreticky vypáčit i sklo. Pak
je ovšem důležité správné napětí
zasklívacích lišt a především technicky
precizní vsazení skla do křídla. Proﬁly
SALAMANDER® Streamline umožňují
čtyřbodové zachycení skla do křídla,
protože pak je sklo vystaveno napětí
působícím na něj ve dvou osách
(při zachycení do dvou bodů je napětí
jednoosé, což usnadňuje vymáčknutí
výplně i menším jednorázovým tlakem

27

vedeným
v jednom směru).
Současně však musí být
brána v úvahu dostatečná dilatace, aby
sklo v křídle mohlo vstřebat všechny zevní
vlivy. Díky originálnímu způsobu vsazení
skleněné výplně do křídla spojeného
s několika dílčími kontrolami vykazuje
libovolné plastové okno společnosti
RI OKNA a.s. špičkové mechanické
vlastnosti.
Skleněné výplně AKUTERM® tedy ve
spojení s prověřenými a konstrukčně
zdařilými PVC proﬁly SALAMANDER®
Streamline a etalonem v kategorii
okenních kování MACO® MULTIMATIC představují originální plastové
okno, jehož užitné vlastnosti a poměr
výkonu k ceně nemají na českém trhu
konkurenci.
www.ri-revitalizace.cz

(Placená inzerce)

www.revitalizace.eu
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+BLÃPLOP UBLPW×W×IMFE
Záleží pouze na Vás samotných, jaký výhled do budoucna zvolíte! Výhled na svět totiž není jen prostým
výhledem z okna. Výhled z okna nemůže být jedinečným výhledem na svět, pokud k němu nepřipojíte i kus
vlastní individuality. Pojďte si ji vytvořit spolu s námi! Už nemusíte okna jen kupovat od toho, kdo je dodává
nejlevněji; ta doba je pryč. Váš výhled je také věcí Vaší volby.
Naše okna Vám umožní jedinečný výhled skutečně zažít a dokonce se na něm podílet! Můžete si
zvolit ze tří řad špičkových a prověřených německých pětikomorových proﬁlů SALAMANDER® STREAMLINE:
STANDARD, ELEGANT a KLASIK. K nim patří i podkladový proﬁl, na který se každé okno usazuje, kdy jako
jediný výrobce v České republice nabízíme pětikomorový podkladový proﬁl vyplněný ve dvou vnějších komorách
speciální izolační pěnou. To každému Vašemu oknu po montáži zabezpečí jeden z nejnižších koeﬁcientů tepelné
propustnosti a zvukové těsnosti na trhu. Ale pozor: Vaše okna netvoří a nebudou tvořit jen použité proﬁly! Ty jsou
pouhým prvním krokem na cestě k dokonalému oknu.
Je to i způsob výroby, který rozhoduje o bezvadném výrobku! Obráběcí linky vedoucího německého výrobce
ELUMATEC® pracují na základě počítačem řízené kontroly vad na vstupu, během výroby i expedice. Trojnásobná
optická kontrola kvality tak odbourává na minimum vznik jakýchkoli, i sotva postřehnutelných výrobních vad. Do
našich oken a dveří montujeme výlučně značkové komponenty počínaje rakouským kováním MACO® a SIEGENIA
AUBI® a skla AKUTERM®, jejichž parametry splňují ty nejpřísnější normy na mechanické vlastnosti, takže
bezpečnost našich oken a dveří posouvají na nejvyšší úroveň. Nám však nestačí okna pro Vás jen dobře vyrobit.
Stejně pečlivě se staráme i o montáž, při které používáme prověřené a stále zdokonalované postupy a výhradně
značková lepidla, montážní pěny a omítkové směsi od renomovaných výrobců.
A to nejlepší nakonec! Na každém prodejním místě se Vám budou věnovat školení odborníci. Spolu s nimi můžete
probrat veškeré detaily Vašich nových oken: jakou řadu proﬁlu zvolit, doporučí Vám vhodný typ skla a pomohou
s výběrem široké palety doplňků (žaluzie, předokenní rolety, parapety, sítě proti hmyzu a další). Podle typu Vašeho
bydlení s Vámi také dohodnou, jak zabudování nových oken a dveří vyřešit co nejohleduplněji. Zasloužíte si jen
poctivě vyrobená a namontovaná okna. Zkrátka jedinečná okna, která Vám zajistí opravdu jedinečný výhled.

SP[VNO»JOWFTUJDF
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
RI OKNA a.s. - Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, volejte zdarma: 800 746 562 (800 RI OKNA), telefon: 518 389 517 -9, fax: 518 389 516, e-mail: info@ri-okna.cz, www.ri-okna.cz

INFORMACE PRO VÁS

Výstavy
a veletrhy
Připravili jsem pro vás přehled vybraných akcí, ze kterých si určitě
vyberete. Tedy pokud chcete nahlédnout pod pokličku nejen výrobcům stavebních materiálů nebo stavebním ﬁrmám, ale také poznat
nová řešení designu bytů nebo třeba oprav bytových domů.

ZAHRADA ČECH

Bydlete s RCB

RCB v oblasti regenerace
bytových domů nabízí:
• konkrétní návrh řešení rekonstrukce domu,
včetně stanovení předběžné ﬁnanční
náročnosti obnovy
• prezentaci návrhu v domě
• zajištění vyhodnocení energetické náročnosti
budovy

Litoměřice – Výstaviště
18. 09. 2009 - 26. 09. 2009

• vyhotovení projektové dokumentace dle
konkrétního zadání

FOR ARCH PRAHA

• výběrové řízení dodavatele stavby

Praha - PVA Letňany 20. mezinárodní stavební veletrh
22. 9. 2009 - 26. 9. 2009
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• právní poradenství při uzavírání smluvních
vztahů

FOR INVEST
Praha - PVA Letňany 5. veletrh investičních příležitostí a realit
22. 9. 2009 - 26. 9. 2009

• zajištění stavebního řízení včetně dozoru
stavby

ŽIVOT NA ZAHRADĚ

• výběrové řízení ﬁnančního ústavu

Ostrava - Výstaviště Černá louka
25. 09. 2009 - 27. 09. 2009

• odborné vyhodnocení předložených nabídek

FOR INVEST

• příprava podkladů potřebných k uzavření
úvěrové smlouvy

Ostrava - Výstaviště Černá louka Podzimní výstava pro
zahrádkáře,
včelaře a ﬂoristiku
25. 9. 2009 - 27. 9. 2009

FLORA OLOMOUC - PODZIM
Olomouc - Výstaviště Flora Výstava ovoce, zeleniny
a školkařských výpěstků
1. 10. 2009 - 4. 10. 2009

• právní poradenství při uzavírání úvěrového
obchodu a dále po celou dobu trvání
úvěrového vztahu
• odborné poradenství k dostupným dotačním
titulům - Zelená úsporám, Nový panel, IPRM,
včetně přípravy a podání žádostí
• kombinaci uvedených dotačních titulů

BYDLENÍ
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. veletrh nábytku, vybavení
interiérů
a životního stylu
23. 10. 2009 - 25. 10. 2009

• vyhotovení stanoviska poradenského
střediska
• bezplatné vyhotovení termovizních snímků

BYTOVÁ SHOW
Hradec Králové - Kongresové centrum Aldis
05. 11. 2009 - 08. 11. 2009

PRAGOINTERIER LIVING FAIR INCHEBA EXPO PRAHA
21. mezinárodní veletrh interiérů a bydlení
8. 11. 2009 - 11. 10. 2009

PRAGOTHERM INCHEBA EXPO PRAHA
36. ročník mezinárodního veletrhu vytápění, sanitární techniky,
technického zařízení budov, izolací, úspor energie a ekologie
12. 11. 2009 - 14. 11. 2009

www.revitalizace.eu

Kontakt:
centrumbydleni@revitalizace.eu
www.revitalizace.eu
(Případně kontaktujte naše poradce v blízkosti
vašeho bydliště – viz Tým RCB na straně 30)
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Z NAŠICH AKCÍ

Tým RCB
Dobře poradit znamená především znát a vědět. Věřte, že celý náš tým je pravidelně odborně školen tak, aby vám dokázal
poradit se vším, co je pro revitalizaci bytových domů a získání dotací potřebné a nezbytné. S částí týmu, svým působením
pokrývající podstatnou část České republiky, se můžete seznámit dnes, příště přidáme další tváře a další místa.

Lucie Chlebcová

Martin Procházka

regionální ředitelka

Odborný poradce

region: Středočeský,
Západočeský a Praha

Region: Plzeňský kraj, Středočeský kraj

V Hůrkách 2089, 158 00 Praha 5
mobil: 604 260 477
E-mail: L.Chlebcova@revitalizace.eu

Mobil: +420 733 640 391
E-mail: procházka@revitalizace.eu

Petra Korábová

Bc. Petr Vojna

vedoucí kanceláře RCB
v Českých Budějovicích

Odborný poradce
Region: Jihomoravský kraj, Vysočina

region: Jihočeský a Západočeský
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
telefon: +420 721 950 297
E-mail: korabova@revitalizace.eu

Absolonova 731/93
624 00 Brno
Mobil: + 420 777 066 491
E-mail: vojna@revitalizace.eu

Ing. Jiří Pokusa

Václav Roud

Odborný poradce

Odborný poradce

Region: Zlínský Kraj, Olomoucký kraj

Region: Ústecký kraj, Karlovarský kraj

Mobil: + 420 731 062 475
E-mail: pokusa@revitalizace.eu

Dvořákova 1325/19,
Děčín 2, 405 02
Mobil: + 420 728743129
E-mail: roud@revitalizace.eu

Seminář Děčín
16.června se v Děčíně uskutečnil seminář zabývající se
problematikou regenerací rodinných a bytových domů. Nad
seminářem převzal záštitu osobně Primátor města Vladislav
Raška.
Semináře se zúčastnil ředitel SFRB JUDr. Wágner, který
pohovořil o novinkách v dotačním programu Panel. Dále
vystoupila Ing. Plocková ze SFŽP, která přednášela o programu
Zelená úsporám. Za Magistrát města Děčín vystoupila
Ing. Jančová, vedoucí oboru rozvoje, jenž administruje IPRM.
O praktickém využití všech dotačních titulů přednášela, a na
příkladech předvedla, Hana Chlebcová zástupkyně RCB.
Seminář se sešel s velkým zájmem široké veřejnosti
a přítomným předal mnoho praktických, a v médiích často
nepřesně impretovaných, informacím. V současné době se
připravují a probíhají podobné semináře za účasti odborníků
RCB po celé České Republice.

KŘÍŽOVKA

Bydlete s RCB
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Vaším úkolem je vyluštit tajenku naší křižovky.
Výsledky svého luštění včetně kontaktní adresy zasílejte do 30. 11. 2009 E-mailem na adresu na centrumbydleni@revitalizace.eu.
Odměnou pro jednoho z vás bude sleva ve výši 50 procent na poradenské služby naší společnosti při obnově vašeho domu.
Přejeme vám příjemné chvíle s naší křížovkou
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