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EDITORIAL

Vážení přátelé,
Dovolím si použít toto oslovení, protože
se domnívám, že k tomu, s čím k vám
přicházím, tak trochu patří. Přinášíme Vám
naše prezentace, výpočty, vzorová řešení
a v neposlední řadě i tento časopis. A já
pokládám otázku: Proč? Proč před Vás
stále a stále předstupuji a snažím se Vám
vysvětlovat, jak správně a jak ne? Proč stále
další a další výpočty? Proč upozorňuji na to,
jak to nedělat, a proč se snažíme s mými
kolegy přinést Vám návrhy řešení? Proč stále
upozorňujeme na chyby těch, kteří již mají
obnovu domu za sebou?
Protože chyba při koupi čehokoliv jiného
nebude zdaleka tak bolestivá, jako chyby,
které dělá při opravách domů, a opravdu to
tak je, stále velké množství investorů.
Jsem žena, a proto si dovolím vnést do
problematiky trochu ženského pohledu na
věc: Jestliže si koupím špatné šaty, sako,
svetr, tak mne to bude chvíli mrzet. Nebudu
je nosit a časem je vyřadím ze šatníku.
To, že za koupí oblečení, které následně
nenosím, je zpravidla nějaká sleva, nebo
jeho všeobecně nízká cena, mi potvrdí jistě
velká většina z Vás.
Nepřistupujeme ale podobným způsobem
také k opravě bytového domu? Nenecháme
se i v tomto ovlivnit nízkou cenou? Vidinou
pěkného opraveného domu? Aniž abychom
se zeptali, je-li vůbec nabízená cena reálná?
Neproběhne nám náhodou myšlenka
podobná této: „Vždyť je to za pár korun
a bez toho, abychom museli navyšovat
fond oprav. Navíc přijde k nám do domu
„odborník“, který nám zařídí dotace. A to
prosím ZDARMA nebo alespoň hodně levně.
Tak co více bychom si ještě mohli přát?“
A právě před těmito „odborníky“ mi dovolte
Vás varovat. Možná máte pocit, že na poli
oprav bytových domů se nestačili narodit
podvodníci, kteří vám pomohou odlehčit
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peněženky. Dobré ráno, přátelé, sen skončil�
I na tomto relativně mladém políčku se nám
rodí jak houby po dešti. V minulosti mne po
přednášce oslovovali především zástupci
domů, kteří měli zájem o opravu. Nyní
mne, k mému překvapení a údivu, většinou
oslovují právě tito „poradci“. Bez jakýchkoliv
skrupulí neváhají požádat o prezentaci,
a s naprostým klidem mi sdělí i to, že ji
potřebují pro svou další propagaci.
Je mi opravdu líto Vás, jež se stáváte klienty
takovýchto - dovolte mi použít ten výraz - „
rychlokvašek“. Pokud někdo tvrdí, že si stačí
poslechnout pár prezentací a následně může
vyrazit do domů, tak věřte, že i přesto, že
jsme národ učenlivý, se know-how získané
mnohaletou praxí opravdu v pár prezentacích
„okoukat“ nedá.
Naše společnost se zabývá bydlením od roku
1994. Začínali jsme jako skupina fyzických
osob, následně vznikla společnost, která je
dnes již společností mateřskou, a jednou
z dceřiných společností je právě RCB. Jsme
smluvním poradenským střediskem Státního
fondu životního prostředí i Státního fondu
rozvoje bydlení. Mezi činnosti zajišťované
poradenskými středisky patří mimo jiné
i aktivní poradenství pro zástupce bytových
domů. Pro oba jmenované fondy současně
aktivně pracujeme.
Za hlavní devizu našeho týmu a našich
poradců však pokládám pravidelná
školení a všestrannou podporu mateřské
společnosti při řešení Vašich problémů.
Proto ti, kteří k Vám vstupují s logem RCB na
vizitce, jsou pro vás zárukou kvality. Nabízí
Vám řešení prověřené dlouholetou praxí,
řešení, které mnohdy ve společnosti projde
několika méně či více živelnými výměnami
názorů. Následně vznikne model, za kterým
si stojíme. Jsme tým lidí, které pojí stejný
cíl – spokojený klient a s tím spojené i další
působení naší společnosti na trhu. Často Vy
sami upozorňujete na to, že nikde nevidíte
naši masivní reklamu a že o sobě nedáváme
vědět. Ale věřte, že naší reklamou je
především naše práce.
I my můžeme udělat chybu, ale právě
dlouholetou praxí a znalostí nejenom
problematiky jednotlivých dotačních titulů,
ale i problémů spojených s běžným chodem
a provozem bytových domů, se snažíme
chyby eliminovat. Eliminace chyb je ve
Vašem i v našem osobním zájmu, neboť
za každou chybu nese náš člověk osobní
odpovědnost.
Výše jsem se zabývala tím, jak nízká cena
zboží ovlivňuje naši motivaci k jeho koupi.
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Stejné je to i s reklamou. Dobrá reklama
pomůže prodat i špatný produkt. Zkusme se
společně zamyslet: Kdo z nás může prohlásit,
že si skutečně nikdy nekoupil nějaké zboží
jenom proto, že se objevilo v zajímavé
a dobře cílené reklamě? A jak takové koupě
často končí. Že podobně jako v případě mého
„levného oblečení“? Opravdu? Bohužel ano,
i já mám tuto zkušenost.
A právě reklama je tím, na co si Vás ještě
dovolím upozornit. Já a moji kolegové
se stále více setkáváme s reklamou
společností, které toho sice mnoho neznají,
ale díky tomu, že si zaplatili dobrou reklamní
agenturu, velmi dobře prodávají to málo, co
znají. Nebo lépe řečeno: Snaží se prodávat.
To že zástupci, které Vám pošlou do domu,
získali své zkušenosti zhlédnutím jednoho
CD a následně dvouhodinovým školením,
někteří z Vás možná odhalí. Avšak díky tomu,
jak složitá je dnes problematika dotačních
titulů, si dovolím tvrdit, že chabé znalosti této
problematiky většina z Vás nepozná. Pokud
navíc dotyčná společnost tvrdí, že je jediným
smluvním partnerem poskytovatele dotace,
tak proč jim nevěřit, že? Ale víte například, že
chybným nastavením pořadí dotací dochází
následně k výraznému krácení dotace? Že
pokud např. chybně zvolíte záruku k úvěru,
můžete o některé dotace zcela přijít?
Skutečnost, jež pokládám za nejhorší
nešvar, na který si dovolím poukázat, jsem
si nechala na konec. Jak se budou asi
vlastníci v domě tvářit poté, kdy zjistí, že
jejich zakázka byla předražena, protože ten,
kdo Vám „ pomáhal“ měl uzavřenu smlouvu
se stavebními společnostmi, a za ne právě
malou provizi Vám pomohl především
ztenčit vaši peněženku? Nevěříte? Tak si
projděte internet, a pokud jste pozorně
četli a vše si srovnáte, tak najdete
poradenské společnosti, které dokonce ony
„zasmluvněné stavební společnosti“ uvádí
na svých stránkách.
Co dodat závěrem? Nezbývá, než Vám přát
šťastnou ruku při výběru poradce a následně
i zhotovitele zakázky. Těm, kteří o dotace
přišli právě proto, jak se snažili ušetřit
a vše zajistit sami, je dnes již jasné, že se
při přípravě obnovy domu bez odborného
poradenství neobejdete.
A proto hodně štěstí a šťastnou ruku při
volbě, ať je výsledkem Vaší snahy opravu
kvalitně opravený dům při rozumné
minimalizaci ﬁnančního zatížení a dodržení
všech předepsaných náležitostí.
Vaše Hana Chlebcová
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Ptáme se za vás

K problematice vývoje oprav bytových domů se vyslovil
Ing. Tomáš Fendrych, prezident sdružení CERPAD, o.s.
Opravy bytových domů –
poločas rozpadu?
Rád bych touto cestou pozdravil čtenáře
časopisu Bydlete s RCB a podělil se s nimi
o zkušenosti a nejnovější zjištění o stavu
oprav bytového fondu v České republice. Je
zřejmé, že zejména na poli regenerací panelových domů se v posledních letech udělalo
hodně práce, v některých městech to dokonce na první pohled vypadá, že regenerace se
chýlí ke svému závěru a že už brzy nebude
co opravovat. Já bych se dnes spíše klonil
k názoru, že bytové domy v ČR jsou v jakémsi
poločase rozpadu: čím déle budou vlastníci
s neuskutečněnými opravami váhat a vyčkávat, tím větší je čeká rozsah, technická
a ﬁnanční náročnost akce s tím, že hodnota
bytů v neopravených bytových domech začne
nezadržitelně stále rychleji klesat.

Cílem CERPAD je zvyšování osvěty a informovanosti ve sféře vlastníků všech forem: bytová
družstva, obce, společenství a družstva
vlastníků bytových jednotek, privátní a státní
sektor. Napomáháme vytvářet motivaci pro
racionální a optimálně komplexní řešení oprav
a jejich realizaci ve správném čase. Hledáme
a podporujeme taková řešení, která přinášejí
dlouhodobou užitnou hodnotu a výrazné
zhodnocení opravených domů resp. bytových
jednotek.
CERPAD pořádá pravidelné odborné semináře, obvykle v průmyslově rozvinutějších
oblastech, kde je problematika regenerací
nejaktuálnější. Spolupracujeme se státními
institucemi, jako je Ministerstvo pro místní
rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení a Státní
fond životního prostředí, které na seminářích
prezentují nejaktuálnější informace ohledně
státních programů a podpor v této oblasti.
CERPAD je v letošním roce smluvním partnerem SFŽP pro propagaci programu Zelená
úsporám formou seminářů ve 12 krajských
městech ČR. Bankovní ústavy, například
ČMZRB, ČSOB informují o svých ﬁnančních
produktech určených speciálně pro opravy
panelových domů. Dlouhodobým partnerem
těchto akcí je SČMBD, Svaz českých a motravských bytových družstev. Na seminářích
prezentujeme také realizace regionálně
významných úspěšných regenerací. Odborné
tematické přednášky informují o novinkách
v technických oborech jako například úspory
energie, sanace obvodových plášťů, otvorové
výplně, opravy balkónů a lodžií.

Jaká jsou fakta o bytových panelových
a nepanelových domech?
Kolik toho bylo dosud opraveno?
Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá.Je třeba se zároveň ptát po rozsahu ,
komplexnosti a kvalitě provedených oprav.
Pokud nás zajímá počet bytů nějakým způsobem dotčených opravou, výsledky studie
PanelSCAN ukazují, že bylo zatím opravami
„zasaženo“ celkem 36 % bytů v bytových domech celkem, z toho v panelových domech
ca 55 % bytů a v bytových nepanelových
domech ca 12 % bytů.
Jak vypadá prognóza na nejbližších
10 let?
Studie Panel SCAN jednoznačně prokázala,
že celkové investice do oprav bytového fondu
v bytových domech jsou vždy přímo úměrné
aktuální intenzitě prgramů státních podpor,
a to jak ve formě přímých dotací, jako je
např. program Zelená úsporám (Státní fond
životního prostředí), tak dotací nepřímých ,
mezi které patří program Nový Panel (Státní
fond rozvoje bydlení).
Výše uvedený text by měl všechny vlastníky
bytů v dosud neopravených domech vést k
jednoduché úvaze: nejbližší roky 2010 – 2012
budou léta hojnosti z hlediska možnosti
získat státní podporu a bylo by chybou tuto
jedinečnou příležitost nevyužít s maximálním
možným efektem, nejlépe s pomocí poradenství a služeb RCB !

CERPAD - Co to je a čím se zabývá?
CERPAD, Centrum regenerace (nejen) panelových domů, je nezávislá instituce, která
se zabývá současným stavem a budoucností
bydlení v bytových domech postavených
panelovou i nepanelovou technologií. Je to
sdružení právnických osob, které provádějí
poradenství, technická řešení a dodávky
komplexních systémů pro opravy a rekonstrukce bytových domů. Společný přístup
k této problematice se vyznačuje důrazem na
komplexnost a odbornou kompetenci. Mezi
řádné členy sdružení jsme před nedávnem
přivítali také společnost RCB zastoupenou
paní Hanou Chlebcovou. Sdružení CERPAD
��)��������
���(����������%��(�������� �����,����2�-@���������%�&��������� ���
vzniklo v roce 2003 a sídlí v Praze 4, Zelený
Hodně úspěchů při opravách vedoucích
���������K����&���K��������7LM���
)�����
��(������������������%���
�������������(���
PanelSCAN
– průzkum
a prognóza
pruh č.1294. Kontakt: www.panelcentrum.cz,
k lepšímu a úspornějšímu
bydlení přeje
����������NNM���
e-mail: info@panelcentrum.cz. )�������� ��(������������(�������������:5M��� )
Tomáš Fendrych
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ZELENÁ ÚSPORÁM X NOVÝ PANEL

KOMBINOVAT DOTACE?
CO JE SKUTEČNĚ VÝHODNÉ?
V České republice téměř nenajdete stavební společnost, která by neměla v portfoliu svých činností nabídku vyřízení dotačního titulu
Zelená úsporám. Navíc většinou všichni „zdarma“. Zní to lákavě, ale vězte, že toto zdarma, stejně jako téměř všechna další, může být
pro vás tím z nejdražších.
Většina společností umí „spočítat“ výši
dotace. S nějakým omezením případně
krácením si hlavu nelámou a nakonec
je to na zástupcích vlastníků, kteří až
po dokončení akce zjistí, že dotace
ve slibované výši není reálná a že celá
ekonomika projektu je postavena zcela
chybně.
Pokud se většiny „ poradců“ zabývajících
se přípravou k dotaci Zelená úsporám
zeptáte na to, v jakém režimu je možné
dotaci čerpat, tak neví, o čem mluvíte.
Stejně dopadnete, jestliže se zeptáte
na omezující faktory dotace. Na druhé
straně vám často dají populární radu:
„Kombinujte dotace“.

Ano, určitě kombinujte. Ve většině
případů je to opravdu to nejvýhodnější
řešení, ale musíte znát všechny souvislosti
a kombinovat skutečně výhodně.
Jak je to tedy s kombinacemi dotačních
titulů a co je možné?
Rozdělme si další část do dvou podčástí.
Nejdříve stručně zmíním to, co je většině
z vás známo a potom se podrobněji
zaměřím na to, co známo není, a v čem se
většina tzv. zprostředkovatelů dotací příliš
neorientuje.
1. Informace známé:
Velmi zjednodušeně je možno provést
porovnání obou dotačních programů:

Z dále uvedeného zjednodušeného
hodnocení je patrné, že každý z
programů má svá speciﬁka a není možné
jednoznačně bez dalších úvah a propočtů
určit, který je pro daný objekt výhodnější.
2. Informace méně známé:
K tomu, abychom byli schopni určit správný
směr ve výběru dotačního titulu, případně
provést opravdu objektivní vyhodnocení,
je potřeba orientovat se nejenom ve
ﬁnancích, ale především v oblasti tzv.
Veřejné podpory. Protože právě ta nám
nakonec může zapříčinit výrazné zkrácení
možného čerpání, ale ne vždy.

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM:

PROGRAM NOVÝ PANEL:

Forma dotace

Přímé prostředky

Nepřímá podpora – návratek části
přeplacených úroků

Kdy získám prostředky

Po dokončení akce a doložení potřebných
náležitostí

Postupně v půlročních splátkách po dobu
splácení úvěru max. 15 let.

Výše dotace závislá na

Podlahové ploše a dosažení potřebných
hodnot

Rozsahu prováděných opatření

Omezení výše dotace

Uznatelné výdaje projektu
Veřejná podpora

Výše úvěru k podporovaným činnostem
Veřejná podpora

Režim ve kterém je možno žádat

Všechny bytové domy bez rozlišení konstrukční soustavy
De minimis
Dočasný rámec
Bloková výjimka

Domy ve vyjmenovaných konstrukčních
soustavách
Domy nepostavené ve vyjmenované
konstrukční soustavě
Bloková výjimka
De minimis

Administrativní náročnost vyřízení projektu

Rodinné domky – jednodušší
Bytové domy - složitá

Rodinné domky – není možno žádat
Bytové domy- jednodušší

Možná výše dotace

V ideálním případě až 100 % uznatelných
výdajů

V případě splnění nejvyššího rozsahu činností
cca 330 tis. z půjčeného mil. Kč, v případě
patnáctiletého úvěru.

DOTACE
Nejdříve ale k tomu, proč kombinovat
dotace. V předchozí tabulce uvádíme,
že čerpání v programu Nový panel je
závislé na rozsahu realizovaných činností.
Pro vstup do obou dotačních titulů
musíte u domů postavených v některé z
vyjmenovaných konstrukčních soustav
splnit rozsah činností daný přílohou
č. 1 NV č. 299/2001 Sb. Jedná se o
následující rozsah:
Část A
1 Sanace základů a opravy hydroizolace
spodní stavby
2 Sanace statických poruch nosné konstrukce
3 Oprava obvodového pláště a reproﬁlace
styků dílců obvodového pláště
4 Oprava lodžií nebo balkónů včetně
zábradlí
5 Zateplení neprůsvitného obvodového
pláště se současnou sanací obvodového
pláště
6 Náhrada vnějších otvorových výplní
tepelně technicky, případně hlukově
dokonalejšími materiály
7 Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny,
pergoly…
8 Vyregulování otopné soustavy
9 Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu
Splnění podmínky dokládáte stanoviskem
poradenského střediska - STANOVISKO
(PIS).
V případě realizace výše uvedených
činností získáváte možnost vstoupit do
dotačního titulu Zelená úsporám pro vyjmenované konstrukční soustavy a získat
dotaci ve výši 2,5 procentního bodu v programu Nový panel. Zeleně vyznačené položky jsou položkami uznatelnými v rámci
programu Zelená úsporám. V případě, kdy
budu žádat pouze o dotační titul Zelená
úsporám a budu realizovat některou z dalších (nezelených položek) zůstává tato
část stavby nepodporována.
Dále je možné v programu Nový panel
získat dotaci ve výši 3 % bodů v případě
rozsahu prací navýšeném o:
Část B
Položka č.
10 Výměna balkónů nebo oprava lodžií,
balkonů včetně zábradlí
11 Zateplení vybraných vnitřních
konstrukcí
12 Zkvalitnění ústřední regulace otopné
soustavy
13 Oprava nebo výměna výtahu včetně
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nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
14 Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud
A konečně nejvyšší dotaci ve výši 4 % bodů
v případě, kdy k předchozím opravám
přidáme:
Část C
Položka č.
15 Výměna vstupních stěn do objektů
s uplatněním řešení, které zabezpečuje
jejich ochranu před ničením vandaly
16 Repase nebo výměna vstupních dveří
do bytů
17 Oprava objektových předávacích stanic
nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody
18 Modernizace otopné soustavy včetně
využití obnovitelných zdrojů energie
spojená s výměnou rozvodů a případně
otopných těles
19 Oprava nebo modernizace bytového
jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu
20 Oprava nebo modernizace vzduchotechniky
21 Zřízení nového výtahu anebo oprava
nebo výměna výtahu včetně nutných
zásahů do konstrukce výtahové šachty
22 Oprava hromosvodů a protipožárních
zařízení a konstrukcí
Dotaci ve výši 4 % bodů mohu získat i při
rozsahu realizovaných činností v rozsahu
2,5 % bodu, pokud bude objekt zařazen
po realizaci opatření do třídy energetické
náročnosti „B“.
V neposlední řadě je potřeba podívat
se ještě na činnosti, které jsou v rámci
programu dobrovolně zařaditelné a výše
dotace u těchto položek závisí od maximálně dosažené (rozsah 2,5, rozsah 3,
rozsah 4 % body).
Část D
Položka č.
23 Instalace termosolárních panelů
24 Zasklení lodžií nebo balkónů
25 Obnova předložených vstupních schodů a zábradlí, zídek a dlažby
26 Oprava vnitřních stěn a stropů
27 Oprava nášlapných vrstev a konstrukcí
podlah ve společných prostorách
28 Oprava komunikačních prostor
29 Úprava vstupního a schodišťového
prostoru včetně schránek a osvětlení
30 Měření spotřeby tepla na vytápění,
spotřeby teplé užitkové vody, spotřeby
studené vody
31 Náhrada rozvodů plynu pro vaření za
rozvod elektřiny
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32 Modernizace rozvodu teplé užitkové
vody, zejména pákové baterie, izolace
stoupacího potrubí, bytový vodoměr
teplé užitkové vody
33 Změny dispozičního řešení bytu
34 Bytové mezonetové nástavby při sloučení bytu v nejvyšším podlaží
35 Projektové práce, projektová dokumentace
36 Statický posudek
37 Revize technického zařízení budov
38 Získání průkazu splnění požadavků
hospodárné spotřeby energie na
vytápění
Seznámili jsme se s potřebným a maximálně možným podporovaným rozsahem,
činností v obou dotačních titulech. Jak ale
postupovat, pokud mám zájem o maximálně možné čerpání, a co bude hlavním
limitujícím faktorem?
Oba dotační tituly jsou určeny pro tzv.
malé a střední podnikání. Mimo limitu
úvěru u programu Nový panel a výše
uznatelných nákladů v programu Zelená
úsporám pro nás bude jedním z hlavních
limitujících faktorů, který nám v některých případech výrazně zkrátí dotaci, tzv.
Veřejná podpora.
Veřejná podpora v Programu Nový
panel
Domy ve vyjmenovaných konstrukčních
soustavách: Pouze v režimu blokové výjimky (na rozdíl od Programu Zelená úsporám
jde o regionální investiční podporu podle
článku 13 obecného nařízení o blokových
výjimkách. Intenzita veřejné podpory je
35, 25, 15%, za způsobilé výdaje se považují veškeré výdaje projektu)
Domy nepostavené ve vyjmenovaných
konstrukčních soustavách:
pouze v režimu de minimis, 200 000 €.
V obou případech platí – zahájení
stavebních prací až po podání žádostí.
V Programu ZÚ lze poskytovat dotace ve
třech režimech veřejné podpory, které
jsou slučitelné s právními předpisy EU. Je
to v režimu de minimis (200 tis. EUR),
podle Dočasného rámce (500 tis. EUR)
a podle Blokové výjimky (7,5 mil EUR).
Zároveň platí omezení podle přílohy č. I/3
Směrnice MŽP č. 9/2009 (100milionů Kč).
Kdo žádá v režimech veřejné podpory:
podnikatelé a ﬁrmy, občanská sdružení,
církve aj., obce a města, společenství
vlastníků jednotek, bytová družstva.
Nejenom správně nastavená kombinace, ale především výběr režimu Veřejné
podpory, ve kterém budete žádat nakonec
výrazně ovlivní výši dotace.
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PRO PŘIBLÍŽENÍ NĚKTERÉ NÁZORNÉ PŘÍKLADY:
Výběr režimu k dotačnímu titulu Zelená úsporám
Vypočítat maximální možnou podporu podle podlahové plochy a typu prováděného opatření
A dále: Dům není postaven v některé z vyjmenovaných konstrukčních soustav:
Jednotky
421m2
Plocha ZÚ
520 m2
Zelená úsporám
A1

V případě splnění podmínek pro přidělení dotace

Nový panel
2,5%

náklady způsobilé v rámci dotace
938 721 Kč
832 418 Kč
546 000 Kč
176 868 Kč
27 000 Kč
- Kč
573 000 Kč
176 868 Kč
749 868 Kč

náklad na opravu domu celkem 1 771 139 Kč
předpokládaná výše dotace
projektová dokumentace + tep. Výpočet
dotace Zelená úsporám/Panel celkem
Dotace za dobu trvání úvěru v kombinaci celkem
Maximální výše dotací omezení:

Program ZÚ
– Výše uznatelných nákladů
– De minimis
dotace Zelená úsporám/Panel celkem
Dotace za dobu trvání úvěru v kombinaci celkem
limit de minimis

Program NP:
– Výše úvěru pro položky NP
De minimis

573 000 Kč

176 868 Kč
749 868 Kč
5 170 000 Kč

V uvedeném případě nedojde k žádnému krácení dotací.
V dalším příkladě se podíváme na banks tzn. dům v jedné z vyjmenovaných konstrukčních soustav:
jednotky:
1 500 m2
plocha ZÚ:
1 775 m2
Zelená úsporám
A1

V případě splnění podmínek pro přidělění dotace

Nový panel
3,0%

náklady způsobilé v rámci dotace
1 394 586 Kč
1 408 133 Kč
1 863 750 Kč
359 032 Kč
79 000 Kč
- Kč
1 942 750 Kč
359 032 Kč
2 301 782 Kč

náklad na opravu domu celkem 2 802 719 Kč
předpokládaná výše dotace
projektová dokumentace + tep. Výpočet
dotace Zelená úsporám/Panel celkem
Dotace za dobu trvání úvěru v kombinaci celkem
Maximální výše dotací omezení:

Program ZÚ
– Výše uznatelných nákladů
– De minimis

Program NP:
– Výše úvěru pro položky NP
De minimis

dotace v programu Nový panel:
v rámci blokové výjimky - výpočet intenzity veřejné podpory

hrubý ekvivalent podpory
investice
malý podnik
střední podnik
velký podnik

359 032 Kč
2 802 719 Kč

*100
(%)
35
25
15

*100

13%

možný žadatel
SVJ, BD
BD, obec
BD, obec

Limit intenzity veřejné podpory je splněn ve všech třech kategoriích podniku a nedojde ke krácení dotace.

výše dotace
359 032 Kč
359 032 Kč
359 032 Kč

DOTACE
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V případě, kdy dojde k chybnému pořadí v uzavření dotací:
dotace v programu Nový panel:
v rámci blokové výjimky - výpočet intenzity veřejné podpory

hrubý ekvivalent podpory
investice

2 301 782 Kč
2 802 719 Kč

*100
(%)
35
25
15

malý podnik
střední podnik
velký podnik

*100

82%

možný žadatel
SVJ, BD
BD, obec
BD, obec

výše dotace
– Kč
– Kč
– Kč

Vyjde intenzita veřejné podpory ve výši 82 %. V rámci programu Nový panel nebude vyplacena žádná dotace.
U dotace Zelená úsporám předpokládáme čerpání v rámci de minimis:
akuální kurs EUR
Hranice 200 000 EUR
předpokládaná výše dotace

25,85
5 170 000 Kč
1 942 750 Kč

Hranice pro čerpání de minis nepřekročena.
V rámci Veřejné podpory by v uvedeném případě ke krácení dotací nedošlo, ale druhým limitujícím faktorem je v tomto případě výše
uznatelných nákladů:
Náklad na opravu domu celkem
Dotace Zelená úsporám celkem
Náklady způsobilé v rámci dotace

2 802 719 Kč
1 942 750 Kč
1 394 586 Kč

Vlivem omezení výší uznatelných nákladů bude konečná kombinace dotací:
V případě splnění podmínek pro přidělění dotace
náklad na opravu domu celkem 2 802 719 Kč
předpokládaná výše dotace
projektová dokumentace + tep. Výpočet
dotace Zelená úsporám/Panel celkem
dotace ZÚ po snížení (uznatelné náklady)
Dotace za dobu trvání úvěru v kombinaci celkem
Závěrem:
Z výše uvedeného textu snad všichni
pochopí, že určení výše dotace jednoduchým vynásobením plochy a maximálně dosažitelné částky, není vždy
možné. Navíc režim čerpání zvolený při
podání žádosti o dotaci Zelená úsporám, nelze změnit jinak, než podáním
nové žádosti. To však nemusí být vždy
možné. Proto doporučuji, především
ve složitějších přídech – OBRAŤE SE
NA TY, KTEŘÍ DOTACÍM OPRAVDU
ROZUMÍ.
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Zelená úsporám
A1

Nový panel
3,0%

náklady způsobilé v rámci dotace
1 394 586 Kč
1 408 133 Kč
1 863 750 Kč
359 032 Kč
79 000 Kč
- Kč
1 942 750 Kč
359 032 Kč
1 394 586 Kč
1 753 618 Kč

Bohužel, to je ale málokdy stavební
společnost.
K tomu aby bylo možno nejenom
předem určit výši dotace, ale provést
vás i všemi úskalími podání, doložení a
udržení dotačního titulu, vám bohužel
nestačí ani podrobná znalost podmínek
konkrétního dotačního titulu. K tomu
aby nedošlo k nevratné chybě, díky
níž můžete o dotaci přijít, musíte znát
poměrně dobře mimo dotačního titulu
i problematiku spojenou s vlastnictvím

bytů, provozem SVJ, či SBD, související
zákony a normy atd.
V plném rozsahu uvedené problematiky se zpravidla neorientují ani tzv. „
Poradci“, kteří vám vyřízení dotačního
titulu nabízí. Navíc většinou zdarma,
či za minimální úplatu. Tato úspora se
Vám může krutě nevyplatit. A proto
na závěr ještě jednou – OBRAŤE SE
NA TY, KTEŘÍ DOTACÍM OPRAVDU
ROZUMÍ.
Hana Chlebcová
Regionální centrum bydlení o.s.
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Dům CEEERES 2010
Doprovodná akce pražské výstavy PRAGOBUILDING
Který z revitalizovaných domů je nejhezčí a přináší nejvíc úspor jeho obyvatelům?
Všechny opravené domy v republice posoudit nelze, ale ty, které byly letos přihlášeny
do dalšího ročníku soutěže regenerací panelových domů s názvem CEEERES 10 a prošly
náročným hodnocením jak u odborné poroty, tak i návštěvníky stejnojmenné konference, ty posoudit můžeme. A vy se nyní můžete podívat, jak to letos dopadlo.
Jako každoročně se návštěvníci konference
CEEERES 10 mohli koncem února zúčastnit
hodnocení ﬁnalistů, které si také vy můžete
dnes prohlédnout na fotograﬁích soutěžních
panelů (pod článkem). Cílem vyhlašovatelů
soutěže dům CEEERES 10, kterým také
letos bylo Regionální centrum bydlení o. s.
ve spolupráci se státním fondem rozvoje
bydlení a sdružením Energy Consulting o.s. je
prezentovat panelové domy, na kterých byla

provedena celková regenerace obvodového
pláště budovy.
Přehlídka staveb napomáhá jak realizačním
ﬁrmám k jejich prezentaci, tak investorům
k získání inspirace a samotným návštěvníkům
i jako jedno z vodítek k výběru stavební
ﬁrmy. Do užšího výběru se po vyhodnocení
prvního kola soutěže, dostalo deset domů.
Těchto vybraných deset domů bylo dále
hodnoceno přesně v souladu s pravidly,

tedy 50% hodnocení bylo na odborné porotě
a stejná část na návštěvnících výstavy.
Odborníci posuzovali především dvě hodnoty
– architektonický vzhled opraveného domu
a procenta úspor energií ve vztahu k roku
výstavby. Návštěvníci výstavy pak ocenili
především vzhled domů a určitě také barevné
řešení fasád.
Trofej nejvyšší si odnesl:
1. Místo: KASTEN spol.s r.o. se stavbou:
Sanace panelového domu Ohradní 1345/6
Praha 4, Michle.
2. místo: Společnost RENOMIX s.r.o.
objekt č.p. 4594, Středová, Zlín.
3. místo: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
objekt panelový dům České Budějovice, ul.
Kolářové 6,8.

Bydlete s RCB

www.revitalizace.eu

11

12

ZE STAVEBNICTVÍ

Bydlete s RCB

Kvalitní projektová dokumentace –
první krok na cestě ke kvalitní realizaci
1. Rozsah a podrobnost projektové
dokumentace
Při přípravě sanačních prací je ve značné
míře podceněn význam projektové dokumentace.
Rozsah projektové dokumentace je
upraven ve vztahu ke stavebnímu řízení
a ohlášení stavby (zákon č.183/2006
Sb., vyhláška č.499/2006 Sb.). Činnost
stavebních úřadů je však omezena na
chráněné společenské zájmy, jako jsou
spolehlivost a bezpečnost v užívání,
nadměrná energetická náročnost, požární
bezpečnost a vlivy stavby na životní prostředí (na okolí i uvnitř stavby).
Z hlediska zájmů investora však musí být
zajištěna i technická úroveň realizace,
zajišťující odpovídající parametry výsledku
sanace (zejména životnost provedené
opravy) a v odůvodněných případech
i vyšší užitné parametry vůči minimálním
požadavkům technických norem (např.
tepelně technické vlastnosti konstrukcí
zajišťující velmi nízké energetické nároky).
Proto by měla projektová dokumentace
obsahovat podrobnou speciﬁkaci prováděných opatření (skladby systémů, postupy aplikace a montáže, požadavky na

komplexnost opatření a kompletnost jejich
realizace), dokumentaci zásadních detailů
provedení a formulaci požadovaných
cílových parametrů konstrukcí.
Zároveň musí být uvedeny odkazy na
zkušební postupy a kontroly požadované
v průběhu realizace.
Je zřejmé, že množství požadavků zvyšuje
nároky na přípravu projektové dokumentace a odpovědnost při jejím vypracování.
Projektová dokumentace neslouží pouze
pro posouzení technické úrovně navržených opatření, ale musí být podkladem
pro ocenění prací ve výběrovém řízení
a pro kontrolu prováděných prací v průběhu realizace.
Požadovaný rozsah projektové dokumentace:
– technická zpráva (podrobná speciﬁkace
opatření, popis a upřesnění technologických postupů, speciﬁkace parametrů sanace, požadavky na kontroly a zkoušky)
– výkresová část (lokalizace opatření ve
výkresech pohledů, půdorysů a řezů,
dokumentace rozhodujících detailů jednotlivých opatření a jejich interakce)
– výkaz výměr

2. Komplexnost projektového řešení
Při provádění sanací je třeba preferovat
komplexní opatření, která souhrnně zajišťují dosažení vyšších parametrů objektu
jako celku (např. snížení energetické
náročnosti, snížení nákladů na opravy,
zásadní prodloužení životnosti).
Omezení pro uplatnění komplexních
řešení jsou pouze ekonomická. V případě,
že z důvodu omezené tvorby ﬁnančních
zdrojů je nutno členit sanaci do etap, je
třeba dodržovat zásadu, že etapy vymezují
přesně ohraničené části stavby (jednotlivá
průčelí, střechu, lodžiové stěny apod.),
aby nedocházelo k duplicitním nákladům.
Nezbytné přesahy v místech navázání
jednotlivých etap je třeba minimalizovat.
3. Stanovení kvalitativních kritérií pro
navrhované regenerační kroky
V rámci prací sdružení CERPAD byly předběžně formulovány kvalitativní požadavky na
sanace panelových domů v těchto oblastech:
Cílem těchto kvalitativních parametrů je
především splnění požadavků technických
norem a zároveň zajištění dlouhodobé
životnosti navržených opaření.
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Seznam konstrukčních částí s deﬁnovanými kvalitativními parametry
1. Sanace statických poruch nosných
konstrukcí včetně základů jejich hydroizolací
2. Oprava dílců obvodového pláště, lodžií
a balkonů, náhrady balkonů, vč. zábradlí a reproﬁlace styků
3. Zateplení neprůsvitných konstrukcí
obvodového pláště
4. Výměna a náhrada prosklených výplní
včetně souvisejících konstrukcí (meziokenní dílce, lehké dřevěné lodžiové
stěny, vnitřní a vnější parapety)
5. Opravy střešního pláště včetně strojoven výtahů a nástaveb
6. Vstupní prostory, oprava schodišť
a zábradlí. Modernizace vstupních stěn
a zádveří
7. Vnitřní povrchové úpravy stěn a stropů,
včetně sanace poruch (trhliny, spáry
apod.), dodatečné zateplení vnitřních
povrchů
8. Rekonstrukce zdroje tepla včetně
využití obnovitelných a druhotných
zdrojů energie, rekonstrukce objektové
předávací stanice tepla a přípravy teplé
užitkové vody
9. Zvýšení účinnosti provozu otopné soustavy, regulace dodávek tepla, včetně
modernizace (např. dispečerské řízení)
10. Rekonstrukce nebo modernizace
systémů měření spotřeby tepla na vytápění, měrné spotřeby teplé užitkové
vody a studené vody
11. Opravy a rekonstrukce rozvodů technických zařízeníé budov (TZB :voda,
plyn, kanalizace) včetně souvisejících
konstrukcí
12. Modernizace, opravy a náhrady silnoproudých rozvodů a zařízení
13. Opravy a rekonstrukce zařízení pro
větrání
14. Opravy a modernizace výtahů včetně
souvisejících stavebních úprav
15. Protipožární zařízení a konstrukce
požárně bezpečnostních opatření, preventivní a aktivní protipožární zařízení
16. Statické posouzení a protikorozní
ochrana ( PKO ) ve volné atmosféře
4. Zajištění podmínek pro handicapované osoby
Bytové domy realizované v minulém
století v rámci komplexní bytové výstavby
nejsou běžně adaptovatelné na bezba-
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rierové objekty v souladu s vyhláškou č.
398/2009Sb.
Nejčastějšími překážkami pro osoby se
ztíženou schopností pohybu a orientace
jsou:
– výškové rozdíly, zejména přístupová
schodiště ke vstupu do objektu
– různé výškové úrovně uvnitř objektu
(např. stanice výtahů na mezipodestě)
– chybějící výtahy nebo jejich nedostatečné parametry (velikost kabiny)
– nevyhovující uspořádání bytů a rozměry
sociálních zařízení
– přístup na lodžie a balkony, přístup do
technických částí domu (sklepy apod.)
– chybějící speciální prostory (např. pro
odložení vozíků)
Protože je adaptace stávajících objektů
v souladu s požadavky vyhlášky ekonomicky nákladná a technicky často neřešitelná, je třeba podporovat i dílčí zlepšení
stávajícího stavu (omezení počtu stupňů,
doplnění nájezdů ke schodům, doplnění
madel, zlepšení sklonu ramp, rozšíření
komunikací apod.), i když přímo nesplní
požadavky vyhlášky.
5. Rozpočty
Pro realizaci a hodnocení sanačních akcí
jsou významné především položkové
rozpočty zhotovitelů, které by měly být
koncipovány tak, aby nedocházelo v průběhu prací k jejich navyšování s výjimkou
případů, kdy je rozšiřován rozsah sanace.

Pro sestavení rozpočtu je důležité, aby
se opíralo o objektivní výkaz základních
výměr domu a aby byla sanační opatření
podrobně a jednoznačně speciﬁkována.
V současné době neexistuje jednoznačná
technická speciﬁkace rozpočtu. Jednotlivé
používané systémy se navzájem liší a není
proto vhodné předepisovat jednotnou
šablonu.
Ze zkušeností je možno uvést tyto
základní charakteristiky kvalitního
rozpočtu:
– založení rozpočtu na výkazu výměr,
který slouží jako vodítko pro kvantiﬁkaci
stavebních dodávek,
– přesné vymezení jednotlivých položek
jejich popisem nebo odkazem na speciﬁkaci v projektu,
– komplexnost jednotlivých položek, která
je chápána jako zajištění požadovaného
účelu ve stavbě,
– dostatečná podrobnost položek rozpočtu, která umožňuje sledovat a porovnávat vliv cen prací a materiálů rozhodujících z hlediska celkové ceny.
Kvalitní rozpočet je zároveň takovým
odrazovým můstkem pro výběr zhotovitele
stavby.
Závěrem je možné doporučit – nešetřete
na ceně projektu. Navíc na úhradu nákladů spojených s vyhotovením projektu je
možné čerpat dotaci v rámci programu
Zelená úsporám.
Ing. Ivan Řehoř
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Jak to nedělat
Známe jistě všichni klasický panelový dům: V domě se nachází byty v osobním vlastnictví a v čele vlastníků výbor SVJ,
případně pověřený vlastník. Na bedrech výboru je většina odpovědnosti a rozhodování. Málokdy se do výboru zástupci
„hrnou“ zpravidla jsou zvoleni ti, kteří kladou nejmenší odpor. I když znám domy, kde tomu tak není, ale těch je opravdu
menšina. Málokdo v domě si uvědomuje co vše „leží“ na výboru, co vkládají do rukou několika zástupcům.
Funkce většinou bez, nebo s minimální
odměnou, může v případě chybné volby
znamenat ne právě malé poškození všech
vlastníků. Nezní to moc ideálně, zejména na v době, kdy se začne rozhodovat
o opravě domu.
Na samém začátku je zpravidla rozhodnutí, nájemníka, vlastníka, v tom lepším
případě člena výboru, o tom, že „ Dům
potřebuje opravu“. Motivem bývá i skutečnost, že je možné využít dodací a že domy
kolem je už mají.
A je tu otázka – JAK NA TO?
Nastudujeme si potřebné informace? Ale
kde? Na internetu? Ne všichni zástupci
vlastníků mají k tomuto zdroji informací
přístup. V odborné literatuře, pokud existuje, jsou informace zpravidla zastaralé.
Kde tedy vzít potřebné informace?
V tuto chvíli zpravidla přichází první
z hrubých chyb. Zástupce domu navštěvuje stavební ﬁrmu a zde získává příslib
vyřízení všeho potřebného, včetně dotací.
A co následuje? Uzavření smlouvy o dílo.
Bez toho aby byla poptána další ﬁrma. Bez
zjištění konkurenčních nabídek. Zástupci
domu následně své jednání hájí poměrně
slabými argumenty, zejména tím, že všeho
bylo zdarma (vyřízení úvěru, dotací apod.)
a nabídka byla proto neskutečně výhodná.
Toto „ vše zdarma“ bývá tím nejdražším
nákupem. Cena zakázky je většinou
o několik stovek tisíc vyšší, než u stejného
domu, kde je dodavatel vybrán formou
výběrového řízení. A to i po zápočtu ceny
za vyřízení souvisejících inženýrských
činností - tepelných výpočtů, projektové
dokumentace, výběrového řízení apod.
Ne všichni ale postupují stejně, a tak
může nastat i to „lepší“ řešení, kdy se
zástupci domu sejdou a rozhodnou se jít
na opravu formou výběrového řízení.
A znova se musíme ptát – JAK NA TO?
Nejlepší je oslovit několika společností.
Co po nich budeme chtít? Zateplit dům
a vyměnit okna. V tomto okamžiku se
dostáváme k druhé velké chybě, kdy je

stavební společností zadáno nacenění
opravy domu. Bez konkrétního zadání, bez
určení rozsahu prací.
Výsledkem této akce je několik různých
nabídek, které není možné objektivně
vyhodnotit, a tak zpravidla následuje výběr
nabídky nejlevnější.
Rozhodující kriterium je CENA zakázky.
Nikdo si nepoloží otázku, jaké konkrétní
materiály jsou nám nabízeny? A jsou nabízené práce skutečně kompletní? V jaké
kvalitě jsou okna uvedená v nabídce, je
cena úplná? Nebude následovat několikrát
navýšení ceny v průběhu stavby?
Výsledkem může být a často tomu tak, je,
že cena stavby je nakonec někde zcela
jinde, než byla cena v nabídce. V tom
horším případě není ani vyřízeno potřebné
ﬁnanční krytí.
Obě popsané akce mnohdy končí rozhádáním domu a napadením výboru. Proto
by si právě zástupci výboru měli uvědomit,
že jim byla dána důvěra vlastníků. Hospodaří s ne právě malými prostředky všech
v domě. Mají od vlastníků důvěru, která je
zároveň velkým závazkem.
Jak už to bývá, je jednoduché kritizovat,
ale horší poradit. A právě proto je na trhu
Regionální centrum bydlení – poradenské
středisko. Většina těch, kteří se v oblasti
oprav domů pohybují, Vám dnes doporučí: Začněte v poradenském středisku.
A moje rada zní stejně. Nedá se doporučit
nejiného, než:
OBRAŤTE SE NA PORADENSKÉ
STŘEDISKO, KTERÉ MÁ SMLOUVU SE
STÁTNÍM FONDEM ROZVOJE BYDLENÍ A STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ.
http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/poradenska-strediska
Co je náplní těchto poradenských
středisek?
Všechna střediska se zabývají hlavní
činností, kterou je vydání stanoviska, jež
budete potřebovat jako přílohu k žádosti
o dotaci v programu Nový panel a v někte-

rých případech k žádosti o dotaci Zelená
úsporám. Některá ze středisek zajišťují
i další z činností, pro které byla zřízena,
a sice odborné poradenství. Ve středisku
by Vám měla být podána první informace
o tom, jaký postup při zajištění opravy
domu zvolit.
V některých střediscích získáte i první výpočty a širší poradenství. Tam, kde problematice skutečně rozumí, Vám předběžně
určí výši jednotlivých dotačních titulů se
započtením omezení a určením skutečně
možného čerpání.
CO VÁM PORADÍME U NÁS V PORADENSKÉM STŘEDISKU REGIONÁLNÍHO CENTRA BYDLENÍ?
Začněte obnovu domu vyhotovením
tepelných výpočtů. To je jediná možnost,
jak dojít k informaci, která zajímá většinu
z Vás, a sice, zda dosáhnete na Zelenou
úsporám.
Tady si dovolím poznamenat, že bez odborného tepleného výpočtu - skutečného
výpočtu a nikoliv nějaké předběžné studie
nabízení různými „poradci“, není možné
určit přesně, zda dům na možnost žádosti
o zelenou dotaci dosáhne či nikoliv.
Doporučuji tedy obnovu domu zahájit
návštěvou poradenského střediska. Při
výběru, které ze středisek zvolit, doporučuji jednotlivá střediska oslovit a vyžádat
si rozsah nabízených činností.
MÁTE ZÁJEM O NÁVRH MOŽNÉHO
ŘEŠENÍ OPRAVY VAŠEHO DOMU?
Poradenské středisko Regionálního centra
bydlení Vám nabízí možnost získání služby,
která je nám hrazena fondy a pro Vás je
bezplatná.
Pokud vyplníte a doručíte kontaktní formulář, který naleznete jak v tomto časopise,
tak na stránkách RCB – www.revitalizace.
eu, bude Vám bezplatně připraven návrh
možného řešení, který doručí některý
z našich zástupců přímo k Vám do domu.
Závěrem doporučuji šetřit tam, kde to má
opravdu význam a postupovat s rozvahou.
Hana Chlebcová
Regionální centrum bydlení o.s.

seriál

Bydlete s RCB

15

Specialista na rekonstrukce panelových domů
www.opravy-panelaku.cz
� zelená linka 800 100 995 (po - pá 7 - 15 hod.)
Naše ﬁrma působí na trhu již 15 let.

Naše služby nabízíme v těchto regionech:

ZAJIŠŤUJEME:
zateplování fasád
výměny zábradlí
sanace lodžií a balkonů

Získali jsme ocenění
Fasáda roku 2009

výměny oken
markýzy
rekonstrukce střech
Jsme držiteli certiﬁkátů:
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:1999

www.revitalizace.eu

Oceněný dům po rekonstrukci.

...I PRO DALŠÍ GENERACE

Před rekonstrukcí.

16

Bydlete s RCB

Jak vybrat stavební ﬁrmu?
Dovolím si volně navázat na předchozí článek a zaměřit se na
výběr stavební ﬁrmy. Výběrem je myšlen ten správný výběr,
s JASNÝM ZADÁNÍM I HODNOCENÍM.
Jak tedy na to?
V předchozím článku jsem vám doporučovala začít TEPELNÝMI VÝPOČTY. Tím
získáme první relevantní informaci o dotačních možnostech. Následně by měl
proběhnout výběr projekční kanceláře,
(podrobně v článku ing. Řehoře – Projekt
cesta ke kvalitě).
Poté, kdy máme hotovou kvalitní projektovou dokumentaci s výkazem výměr,
je možné přistoupit k oslovení možných
zhotovitelů stavby (stavebních ﬁrem).
Jak a koho oslovit?
Začněme tím „Koho“. V žádném případě
nedoporučuji, abyste si nechali nadiktovat
seznam ﬁrem od nějakého „poradce“. Na
trhu se totiž pohybuje nejedna společnost,
která nabízí „levnou službu“. Mnohdy
vám přislíbí vyřízení všech potřebných
podkladů k dotaci a výběru stavební ﬁrmy
zdarma. Ale domníváte se skutečně, že si
může někdo dovolit pracovat ZDARMA?
Právě toto „zdarma“ bývá jedním z nej-

dražších. Do výběrového řízení bývají
zařazené stavební ﬁrmy, které jsou
s vaším poradcem smluvně vázány a cena
za vyhrané výběrové řízení, kterou uhradí
stavební ﬁrma „poradenské agentuře“
se pohybuje v rozmezí cca 2-10 % z ceny
stavby. Není to právě málo.
Doporučuji poradenství zajistit prostřednictvím renomované agentury, která je již
delší dobu na trhu, má širší záběr činností,
nevznikla v minulém roce, v tom horším
případě dokonce letos pouze pro Zelenou
úsporám. Vždy je potřeba mít smlouvu,
která jasně vymezí vztah s poradcem,
a určit, jak rozsah činností, tak i ﬁnanční
ohodnocení poradce.
Ale vraťme se k podstatě našeho článku,
a sice k výběru realizační ﬁrmy. Máme-li
dobře zpracovanou projektovou dokumentaci, která obsahuje výkaz výměr, chybí
nám již pouze odborně vyhotovená výzva
a seznam ﬁrem k oslovení.
Jak získáte seznam ﬁrem, které by měly
být osloveny? Doporučuji formou vývěs-

ky vyzvat vlastníky k předložení návrhů
stavebních ﬁrem k oslovení. Tím si výbor
zajistí transparentnost celého postupu
a zároveň se vyhne možnosti následného
požadavku vlastníků na zařazení dalších
stavebních ﬁrem do výběrového řízení.
Dalším oříškem je, co byste po stavebních
ﬁrmách měli požadovat. Nejjednodušší
způsob je nechat si připravit výzvu od
agentury, která se výběrem realizačních ﬁrem zabývá. Ve výzvě by mělo být
jasně stanoveno zadání, dále požadavky
a omezení pro zařazení přihlášených
ﬁrem do soutěže. A v neposlední řadě
i způsob hodnocení podaných nabídek.
Chybět nesmí informace kam, komu a kdy
nabídku odevzdat. Přílohou výzvy by měla
být projektová dokumentace včetně tzv.
slepého rozpočtu (výkazu výměr) do kterého uchazeči o zakázku provedou nacenění
jednotlivých položek stavby.
Po zpracování a odeslání výzev je potřeba
mít trochu trpělivosti, neboť stavebním ﬁrmám je potřeba dát dostatek prostoru na
zpracování nabídek. Následovat bude otevření obálek. Ve chvíli, kdy již před sebou
máte několik nabídek, je potřeba zajistit
jejich odborné vyhodnocení. Hodnocena
by měla být nejenom cena zakázky, ale
především úplnost jednotlivých položek.
Výše položkových cen ve vztahu k ceníku
a mnoho dalších aspektů.
Výsledkem řízení by mělo být doporučení
uzavřít smlouvu o dílo se stavební ﬁrmou,
která předložila nejvýhodnější nabídku.
Přitom ještě jednou připomínám, že
cenová výhodnost není jediným kritériem. Nabídku je skutečně nutné hodnotit
komplexně a v její úplnosti.
Dalším krokem je uzavření smlouvy o dílo,
ale to je již jedním z dalších stěžejních
bodů stavby, který si necháme do dalšího
čísla časopisu.
Hana Chlebcová
Regionální centrum bydlení o.s.
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I běh na dlouhou trať
má cíl
I když jsme v našem paneláku v říjnu 2008 po dlouhých měsících dohadování a vyjednávání konečně schválili komplexní revitalizaci,
měli jsme pocit, že kýžený cíl – oprava v rozsahu: stavba sedlové střechy, obvodové zateplení pláště a sklepů, výměna balkonů,
vyladění otopné soustavy, výměna elektrických rozvodů, plynových rozvodů a odpadních svodů – je v nedohlednu. V průběhu
přípravné fáze, kdy jsme museli řešit bezpočet problémů, zároveň sílely i naše pochybnosti, zda vůbec budeme mít dost sil na to,
abychom do tak vzdáleného cíle doběhli.
…podařilo se! Máme čtyři měsíce od
úspěšné kolaudace a myslím, že jsme
na to v našem domě všichni pyšní. Tedy
skoro všichni. Vždyť to znáte, někdo musí
být vždycky nespokojený.
Je-li relevantní vyjádřit současnou míru
spokojenosti spoluvlastníků s výsledky
komplexních oprav tak, že vyjdeme ze
spoluvlastnického podílu (číslo, s nímž
počítáme v SVJ tak často), pak mi vychází
hodnota 92,3 % a snad ještě i trošku víc.
Proč si troufám tvrdit, že je míra
spokojenosti nyní tak vysoká, když
všechna vyjednávání o revitalizaci
provázely spory a odmítavé postoje velké

www.revitalizace.eu

části spoluvlastníků? Vycházím z reakcí
sousedů na dokončené opravy a také
z jejich chování.
Zatímco ve fázi schvalovací i přípravné
jsme se potýkali nejdříve s velkým
odporem proti revitalizaci a po té
zase s velkým nezájmem a neochotou
spolupracovat, v realizační fázi nastal
obrat v chování spoluvlastníků o 180
stupňů. Lidé se zajímali o průběh, dohlíželi
na práci stavebních ﬁrem a komunikovali
se členy výboru. Zpřístupnění bytů,
kterých je při takových opravách
potřeba nesčetněkrát, proběhla téměř
vždy u všech zcela bez problémů a na
první termín. Když bylo třeba, přiložili
spoluvlastníci také ochotně ruku k dílu.

Na brigády, během nichž jsme nejdříve
upravovali okolí domu po dokončení
vnějších oprav a pak uklízeli společné
prostory před kolaudací, přišla vždy
naprostá většina spoluvlastníků. Ti, kteří
se zúčastnit nemohli, si odpracovali svůj
díl v jinou dobu. Zkrátka všichni stáli
a stojí o to, aby náš dům vypadal co
nejlépe. Bylo zjevné, že jsme konečně
pochopili, že ten dům je nás všech, že je
to náš majetek, o který je třeba se starat.
Pro členy výboru to byla a je překvapivá
a velmi příjemná změna.
A kde se stalo to kouzlo?
Obrat v postoji sousedů byl patrný hned
v prvních dnech realizační fáze, kdy
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probíhala výměna závěsných kovových
balkonů za závěsné betonové lodžie. Měli
jsme velké obavy z obstrukcí ze strany
některých vlastníků, neboť náhrada
balkonů lodžiemi byla hlavním jablkem
sváru při schvalování rozsahu oprav.
A právě tento první zásah znamenal velkou
změnu nejen pro celkový vzhled domu,
ale i pro vnímání celkové rekonstrukce ze
strany spoluvlastníků. Jakmile byly staré
balkony (2,25 m2) nahrazeny prostornou
lodžií (5 m2), změnili svůj postoj i zarytí
odpůrci oprav. Byl to tak velký příslib
zlepšení kvality bydlení, že se u nás všech
začaly pomalu rozplývat pochybnosti,
zda byla volba revitalizace ta správná.
Z reakcí většiny již bylo patrné, že mají
z oprav radost a těší se, až bude vše
hotovo. Ke změně postojů zřejmě pomohly
i davy lidí, jež naše oprava od prvních dnů
přitahovala. Přicházeli, obhlíželi, ptali se
a vyjadřovali nám jak podporu, tak i obdiv.
Občasné projevy skepse a někdy i závisti
už nemohly nikoho z nás odradit.
Čtyři měsíce prací změnily náš dům
k nepoznání. Nové lodžie a zateplený
plášť vyvedený v nových barvách jako by
na naše sídliště ani nepatřil – jsme zde
totiž úplně první, kdo se do komplexní
revitalizace paneláku pustil a dotáhl ji do
konce.
Revitalizace však změnila náš dům nejen
zvenčí, ale i uvnitř. Hned, jakmile do domu

vstoupíte, uvědomíte si, jakou změnu
udělá kompletní zateplení se společnými
prostory. Jsou výrazně teplejší a ztratí se
i nepříjemná ozvěna, takže z chladných
a dunivých chodeb se staly podstatně
vlídnější prostory. Tento dojem je navíc
umocněn i tím, že spoluvlastníci vyzdobili
a zútulnili chodby obrázky a kytkami.
Efekt kompletního zateplení je
samozřejmě nejvíc citelný v jednotlivých
bytech. Např. v našem bytě, 3+1

o celkové ploše 74 m2, jsme zbytek zimy
od zateplení topili většinou jen v jedné
místnosti, aniž by si kdokoli z nás mohl
stěžovat na chladno. Konkrétní čísla, jak
se projevilo zateplení na úsporách za
plyn, zatím nemáme, ale vše nasvědčuje
tomu, že už za letošní část topného
období budou úspory značné. Vedlejším,
velmi příjemným efektem zateplení, je
i odhlučnění domu. Vzhledem k tomu, že
je náš panelák situován u frekventované
silnice a navíc poblíž autobusové zastávky,
nebylo možné tento pozitivní efekt
nezaznamenat.
V neposlední řadě si troufám tvrdit, že
úspěšně dokončená komplexní oprava
prospěla nejen našemu paneláku, ale
i vzájemným vztahům mezi spoluvlastníky,
které utrpěly především ve schvalovací
a přípravné fázi oprav několik hlubokých
šrámů.
Myslím, že spolu s revitalizací domu se
revitalizovaly i tyto zjitřené vztahy. Většina
z nás si uvědomila, že bydlíme-li společně,
musíme se snažit o dohodu. Vždyť bez
kompromisů a vzájemných ústupků na
všech stranách bychom do našeho cíle
nikdy nedorazili.
Snad nám tenhle přístup, ke kterému
nás přivedla dosti dlouhá trať, vydrží už
napořád.
Tamara Mazničenková
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Okna - kupní smlouva
Tento článek upozorňuje na některé aspekty při koupi oken – co by investor neměl opominout od dodavatele požadovat.
Článek je velice krátký a nelze v něm postihnout ani základní požadavky na kvalitu oken. Budeme se v něm věnovat pouze
plastovým oknům. Více, a to i o dřevěných oknech, lze najít na webu www.e-c.cz v sekci ke stažení. Ještě rozsáhlejší text pak
připravujeme formou knihy, kterou v létě vydá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) jako odbornou
publikaci pro projektanty i ostatní stavební inženýry.
Na co si dát pozor
Nejdůležitější je, zda výrobek je určen
do obytných prostor. To se samozřejmě
prokazuje certiﬁkátem, ovšem hned je
nutné upozornit, že označení značkou
shody CE je nedostatečné. To pouze
znamená, že okno lze použít v Evropské
unii, ovšem není určeno kde a za jakých
podmínek.
Rada první: Po dodavateli by odběratel měl chtít certiﬁkát vydaný státní
zkušebnou (zkontrolovat kolik má
mít listů a kolik jich ve skutečnosti
má).
Co má okno splňovat
Požadavků na okna je mnoho, při jejich
osazení vyvstávají další. V následující
tabulce jsou uvedeny ty nejdůležitější.
Rada druhá: Dodavatel by se měl
ve smlouvě zavázat, že výrobek
(v případě koupě) a nebo osazený
výrobek splňuje požadavky norem
a dalších zákonných předpisů. Pokud
nesplňuje (často se to stává, pokud
s výměnou oken nedochází zároveň
k zateplení), tak by měl minimálně
dodavatel upozornit, kde nesplňuje
a vysvětlit proč. Zároveň, pokud má
odběratel vyšší požadavky, tak by
měly být uvedeny ve smlouvě.
Jak poznat nekvalitní výrobek
To je samozřejmě složité. Proto by měl
výrobce či montážní ﬁrma dopředu
deklarovat, jak bude výrobek vypadat
a z čeho bude vyroben. Může být použit:
bílý prvoplast, recyklát z prvovýroby,
recyklát z jiných výrobků, probarvený
proﬁl pod dekorfolie. Barevné provedení
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pak může být oboustranně bílé, interiér
bílý, exteriér – barevná nalepená folie
na bílém plastu, interiér bílý, exteriér
– barevná tepelně nalepená folie na
probarveném plastu, oboustranně
barevná nalepená folie na bílém plastu,
oboustranně barevná nalepená folie
na probarveném plastu, interiér bílý,
exteriér – barevná koextruze (probarveno ve hmotě). I osazovací proﬁl může
vypadat různě. A to už vůbec nemluvíme
o způsobu kotvení oken, které může být
jak na ocelové kotvy, tak turbošrouby
– v obou případech je však mohou
montážníci ukotvit do čehokoliv, v panelových domech to dělají velmi často do
polystyrénu.
Rada třetí: Dodavatel by měl jako
součást smlouvy dodat výkres řezu

okenním rámem a křídlem a montážní schéma tak, aby bylo možné
provést kontrolu, zda to pracovníci
správně provedli. V ideálním případě
může být součástí smlouvy mimo
výkresu třeba i vzorek. U většího
počtu oken lze doporučit objednat 1
okno navíc a to podrobit destruktivní
zkoušce. (1 zničené okno z dodávky
50 oken představuje ﬁnanční nárůst
celkové ceny po odečtení montáže
ani ne 2 koruny na stokorunu).
To je koupě a osazení okna tak složité?
Pro laika rozhodně. Ten obvykle řeší,
zda okno hezky vypadá a kolik stojí. Už
si ale není schopen uvědomit všechna
další nebezpečí, která na něj číhají.
Rozdíl v pořizovacích nákladech několik
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stokorun může znamenat, že okno po
2 – 3 letech nepůjde otevírat a bude se
buď muset celé vyměnit, nebo alespoň
vyměnit kování…
Rada čtvrtá: Stejně jako lékař léčí,
truhlář pracuje se dřevem, tak i oknům by se měl věnovat pouze ten,
kdo jim rozumí. Jistě, skříň si může
vyrobit každý, bylinkami se léčit
také, ale jde o to, zda to bude provedeno tak, jako kdyby to dělal odborník. Obraťte se na odborníky, kteří
vám s výběrem oken pomohou nebo
alespoň pomohou sepsat správnou
smlouvu o dílo.
Když okna vyrábí, tak tomu snad
rozumí, ne?
Samozřejmě. Ale také rozumí své peněžence a každý se snaží vydělat pokud
možno co nejvíc. Pokud někdo něco nabízí zadarmo, tak je jisté, pokud to není
ﬁlantrop a milionář, že svoje penízky získá jinde. A kde? Přece u toho, kdo platí.
I slušným lidem se může stát, že se
občas něco nepovede. Nicméně záruku
slušnosti těžko můžete mít stoprocentní
vzhledem k tomu, že dodavatele poprvé
vidíte až při uskutečnění koupě oken.
Proto je vhodné dopředu myslet na to,
jak se zabezpečit a kam se obrátit o případnou radu v eventuálním sporu.

požadavek
dle předpisu

doporučená
hodnota dle
předpisu

1, 7

1, 2

Odolnost proti zatížení větrem – tuhost okenního křídla
zatřídění dle klasiﬁkace ČSN EN 12 210

třída 3

není

Průvzdušnost (inﬁltrace) udává, nakolik je umožněna přirozená výměna vzduchu
zatřídění dle klasiﬁkace ČSN EN 12 207

třída 3

není

Vodotěsnost – hodnocení těsnosti proti proniknutí tlakové
srážkové vody
zatřídění dle klasiﬁkace ČSN EN 12 208

třída 5

třída 9

Index vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB]
zatřídění dle ČSN 73 0532

třída 2

není

Bezpečnost proti vloupání
zatřídění dle klasiﬁkace ČSN P ENV 1627

není

není

Celková propustnost pro sluneční záření g (tento parametr se
týká pouze skla, ovšem velmi ovlivňuje vlastnosti celého okna
a pro okno jako celek se neuvádí)

není

není

Technické vlastnosti celého okna
Předpis určující požadavek
Součinitel prostupu tepla oknem Uw [W/(m2.K)]
požadavek dle ČSN 73 0540-2

Teplotní faktor (nejnižší povrchová teplota na okenní konToto je stanoveno v závislosti
strukci a nejnižší povrchová teplota na ostatních konstrukcích
na místě stavby, vnějších vý(zdivo, parapety, nadpraží…) – jde v podstatě o stanovení
počtových teplotách a dalších
minimální povrchové teploty tak, aby se netvořily plísně.
faktorech.
požadavek dle ČSN 73 0540-2

Hloubka rámu (rozměr kolmo na okenní plochu)

není předepsáno

Počet těsnění v okenním křídle

není předepsáno

Inﬁltrace funkční spárou (spára mezi okenním rámem a okenním křídlem)
požadavek dle ČSN 73 0540-2
Inﬁltrace napojovací spárou (spára mezi okenním rámem
a stěnou či jinou konstrukcí)
požadavek dle ČSN 73 0540-2

Toto je stanoveno v závislosti
na místě stavby, výšce budovy a dalších faktorech.
Není přípustná

pronikání vodní páry napojovací spárou
požadavek dle ČSN 73 0540-2

viz norma

kondenzace vodní páry v napojovací spáře
požadavek dle ČSN 73 0540-2

viz norma

počet komor v rámu i v křídle (minimálně by jich mělo být 5)
vyplývá z požadavků dle ČSN 73 0540-2

viz norma

hloubka zapuštění horní hrany distančního rámečku skla pod
hranu křídla (minimálně by měl být zapuštěn 15 mm)
vyplývá z požadavků dle ČSN 73 0540-2

viz norma

druh, velikost, tloušťku proﬁlu a materiál výztuhy (obvykle ocelové) v rámu a v křídle okna
vyplývá z požadavků na únosnost

viz norma

ZE STAVEBNICTVÍ
Rada pátá: Při sepisování Smlouvy
uvažujte tak, jako kdyby se mělo
pokazit všechno, co si lze přesdstavit. Když to dopadne dobře, tak fajn,
když ne, tak alespoň nebudete překvapeni a budete vědět, že se máte
jak bránit. Je vhodné již dopředu například stanovit, že zákazník vybere
soudního znalce, který závadu bude
posuzovat a že dodavatel bude muset toto slovo soudního znalce uznat.
Na závěr: Nezapomeňte na záruční
dobu. U oken by měla být minimálně
5 let, u montáže pak 10 let.
Tento text byl vytvořen na základě Publikace zpracované za ﬁnanční podpory
Státního programu na podporu úspor
energie a využití obnovitelných zdrojů
energie pro rok 2009 – část A – Program
EFEKT, číslo rozhodnutí 122142 9210.
© Ing. Roman Šubrt
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Solární panely jako součást komplexní
regenerace bytových domů

aneb PŘITÁPĚNÍ SLUNCEM
Opakovaně jsou slyšet ze strany samospráv, výborů SVJ, ale i předsedů bytových družstev dotazy na praktické zkušenosti s využitím solárních panelů na střechách budov k přitápění ve formě
ohřevu teplé užitkové vody. Dejme proto slovo Ing. Katauerovi, který má v této oblasti již desetiletou
zkušenost:
Bytové družstvo v Orlové dokončilo v polovině roku 2008 regeneraci všech svých
64 domů s 3300 byty, a to nejen výměnu
oken a zateplení, ale i modernizaci všech
výtahů, rekonstrukce vstupů do domů
a vybudování zádveří tam, kde nebyla.
Ve dvou třetinách bytového fondu máme
provedenou rekonstrukci bytových jader
a odpovídající elektroinstalaci.
Jestliže v roce 1996 činila roční spotřeba
tepla na vytápění 141314 GJ, pak v roce
2009 již jen 49 320 GJ. Dosažené úspory
tepla činí 65,1 %. Současná spotřeba
tepla na ohřev 128 100 m3 teplé vody
činila v roce 2009 celkem 35 271 GJ,
což je 71.5 % spotřeby tepla na vytápění.
Dosavadní způsob revitalizace panelových
domů úsporu tepla na ohřev TUV neřeší.
Protože cena tepla nyní dosahuje výše
450 Kč/GJ a dále poroste, tak porostou
i náklady za dodávku teplé vody.
Již nyní jsou roční náklady na dodávku
teplé vody na Bytovém družstvu v Orlové,
i díky neustálému růstu ceny studené
vody, v řadě domácnosti vyšší než celoroční náklady na vytápění. V důsledku
30 % podílu stálých nákladů na 1 m3 teplé
vody nejsou výjimkou případy, kdy byty
o větší podlahové ploše, se spotřebou
studené vody do 8 m3 ročně, platí za 1 m3
cenu 800 až 1000Kč.
Jediným současným a technicky dostupným zdrojem tepelné energie, kterým
lze snížit spotřebu tepla na ohřev TUV
je využití solární energie, která je zatím
zdarma. Program Zelená úsporám s příspěvkem 25 000 Kč na byt dává neopakovatelnou šanci situaci rychle změnit.
Od roku 1999 máme v provozu na domě
čp. 867 systém 10 solárních panelů pro
předohřev studené vody určené k výrobě
TUV. Postupně jsme do konce roku 2009
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����4�������1��4������1�6��&������������� ����-����������������4���
vybudovali dalších 13 solárních systémů
Využití peněz z emisních povolenek na
�����-�������:7���*����4�-�����.�3��������������4����������,��21���3�?<�F�
s 271 kolektory o ploše 540 m2. Měrná
zlepšení ekologie v ČR bylo jedno z mála
�����������1�������2��� &/�������������������+������4�����.���������������
spotřeba tepla na ohřev TUV byla za rok
moudrých politických rozhodnutí za
A�C0�A***�8�6��������13���������������1������������6�/��������4����+�
2009 za celé bytové družstvo 0,275 GJ/
posledních 15 let a bude doceněno až
m3 díky tomu, že většina
domů má již
dov budoucnosti.
Umožňuje našemu státu
3�������������
�������D�
��������1����
�� �������������������������
movní předávací stanice. U dodávek teplé
snížit „ekologickou zaostalost“ a přináší
����4��������������������.�1����3����-���
�������������,�4��������1��4�
vody z centrálních zásobníků se měrná
pracovní místa
v řadě pracovních odvětví
spotřeba tepla na ohřev vody pohybuje ���2����������������,��������������3�����
při realizaci projektů.
-1���6�����������������A<�����
kolem 0,32 GJ/m3.
V rámci programu Zelená úsporám máme
������������4��.���������?E<<��;����������-1�����@�AE<��<<<��M�������
již zaplaceny 3 dotace na realizované
AA�@@<�C0U
Diskuse zda se vyplatí budovat „soláry“
solární systémy a 5 dalších budeme vyři����������������������������������������������������������������������������
názorně dokládají výsledky domu
zovat v letošním roce.
�
čp. 954-956. Zde je instalován náš největ- Pro splnění podmínek programu Zelená
2
ším solárním
systémem s plochou 113m
úsporám je optimální
realizovat výstavbu
W����;<A<
����8�������0��.�
2�������:7���*����4
a měrná spotřeba tepla na ohřev vody za
2 m2 solární plochy na jeden byt a uklárok 2009 u něj byla jen 0,15 GJ/m3.
dací zásobníky objemu 1 m3 na každých
Na domě čp. 791 zkoušíme od podzimu
25 m2 solární plochy.
2009 i 2 tepelná čerpadla s příkonem
9 kW a 3 trubicové kolektory s plochou
Z ekonomického hlediska je nejlevnější
/�
212, ����4�����-��4�
��-�����1����������1-����4�������������4�������
7,2 m
což je ideální kombinace
pro dovariantou budovat velké solární soustavy
sažení maximálních úspor tepla při ohřevu
s 40-60kolektory. Podmínkou realizace je,
�������1������������:7�*�����6
TUV a vytápění v jarních a podzimních
aby se teplá voda ohřívala na patě domu
měsících. Výsledky tohoto systému budou
v domovní objektové předávací stanici.
až na konci roku 2010.
V těchto případech dotace programu Ze-
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lená úsporám pokryje 50% nákladů a lze
zažádat i na dotaci části prostředků na
projektovou dokumentaci.
Samotné vyřízení dotace na projekt je
z hlediska oprávněné obavy zneužití
prostředků dost byrokratické. Učí se to
pracovníci SFŽP i žadatelé
vzájemně. Drobným nedostatkem je i skutečnost, že řada formulářů neumožňuje
elektronické vyplnění a musí se dopisovat ručně. Nepřipadá mi ani ideální, že
dotovaný projekt vybudujeme za 3 měsíce
a administrativa zabere 9-12 měsíců.
Pořád je to neopakovatelná šance využívat
sluneční energii slunce s návratností
vložených prostředků do 7-12 let, dle ceny
tepla v dané lokalitě. Doufám, že i po roce
2012, dokdy se všichni naučíme
s programem pracovat, bude podobný typ
podpory zachován. Současní
vlastníci domů i bytů, kteří splácí úvěry
na zateplení, nemají dostatek vlastních
zdrojů, a proto bude solárních soustav
přibývat pomalu.
Návratnost investic do solárních systémů je ukázkou, jak předražená je cena
elektrické energie v ČR. Ze solární plochy
1 m2 získáme ročně buď 2,83 GJ nebo
786 kWh energie. Při ceně tepla 400 Kč/
GJ je roční úspora tepelné energie získané
ze „soláru“ 1132 Kč. Při úspoře stejného
množství energie vyjádřené v 786 kWh a
v ceně elektrické energie 4,90 Kč/kWh,
vypočítáte roční úsporu 1m2 solárního
systému 3 851 Kč. Poměr ceny tepelné
energie a elektrické energie vychází v
současné době 1 : 3,4. Dle ceny energie
získané z fotovoltaiky, kde se vykupuje
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1 kWh za více jak 13 Kč, by solární sysnepodporuje budování solárních systémů
��������������1��4������1����NO6�I����������
������A��;�-�����������+���S�
tém
za těchto ekonomických podmínek
v bytových
domech, i když je zde prostor
2
;.=@�C0������G=>��M�������1�6��21����+���
���?<<�8�HC0����������D�
���� se
vykazoval z 1 m instalované plochy roční
na slušné energetické zisky. Pokud
��
���4������1��-�����4�-��J������K�AA@;�8�6��21�D�
�2�������4������3�����
úsporu 10 532 Kč (!!!) a poměr ceny tepel- nám do 10 let podaří vybudovat na všech
né�����1�������2��4���G=>��M���������+�������1��4������1��?.B<�8�H�M�.�
a elektrické energie vychází 1:9,3 !
domech družstva solární systémy, bude to
4500 m2 s ročním ziskem 3 150 000 kWh
�� ��������������D� ����A�;���������������4���@�=EA�8�6����+�������
Dosud jsme nepochopili, proč se státu
nebo 11 330 GJ!
�� ���4������1����������1��4������1�������-�����������4����+�A�9�@.?6�7���
vyplatí podporovat získávání tak drahé
����������1��-�����4�-�5��������1��.������������
����A��M��-�����������A@�
elektrické
energie. U dosavadního provoIng. Jan
Katauer, předseda BD v Orlové
8�.�����������������4��-���+�����������1������
������������-�����-�A��;�
zu solárních systémů vycházíme na BD
1���������4�
������������D�
��+��������� ���4���
v Orlové
z toho, že
solární systémy����A<�E@;�8��TUUUV���
mohou
ušetřit
až 40 % roční energie na ohřev TUV
������1��4������1�������-��A9�B.@�U
a má
smysl je stavět����
do té 1�1.�
doby,���������������
dokud
V připojené
prezentaci jsou re7������������
����� �� obrazové
�������-�������������
nestojí 1 GJ 1OOO Kč. Potom již na to
alizované solární systémy na jednotlivých
nájemníci nebudou mít. V současné době
domech BD Orlová.
žádný národní program úspor energie
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Aby pro vás získání úvěru
nebylo strašákem
Rozhodli jste se zateplovat fasádu, vyměňovat stará okna za nová, zmodernizovat
si výtah, stoupačky nebo prostě cokoliv
jiného a nemáte dostatek ﬁnančních
prostředků na vašem účtě?

mám na mysli. My přece umíme mnohem
víc než podat žádost o dotaci…
Jak to tedy bude probíhat?

Pak je tu ještě možnost ﬁnančního poradce, jenže ne každý ﬁnanční poradce umí
poradit právě Bytovému družstvu nebo
Společenství vlastníků jednotek, protože
spousta se jich specializuje pouze na
klientelu, kterou tvoří pouze fyzické osoby.
Ještě jedna možnost by tu byla.

V Mandátní smlouvě se rozhodnete pro
pomoc s ﬁnancováním.
Ve chvíli, kdy nastane potřeba ﬁnancování, domluvíte se s odborným poradcem,
který má váš dům na starosti, které banky
a stavební spořitelny by se vám líbilo
oslovit. RCB má vždy přehled o situaci na
trhu, poradce vám tedy může poskytnout
informaci, které ﬁnanční ústavy si ve chvíli, kdy vy budete potřebovat úvěr, vedou
na trhu nejlépe (mají nejnižší úvěr, nejlepší
podmínky). Seznam bank a stavebních
spořitelen, které si vy jako klient přejete
oslovit poté poradce předá na centrálu
společnosti, kde sedí jedna taková „dobrá
víla“, říkejme jí třeba Štěpánka.

Dívali jste jste se, prosím pořádně, do
nabídky RCB? Ano, právě nabídku činností

Tahle Štěpánka poptá banky a stavební
spořitelny a počká na výsledek. Tohle

A teď se na schůzi výboru nebo představenstva dohadujete, kterou banku nebo
stavební spořitelnu navštívíte a zeptáte
se na podmínky , ale nikdo vzhledem
k vašemu pracovnímu vytížení nemáte
čas? A taky úvěrování nikdo z vás moc
nerozumí?

www.revitalizace.eu

trvá tak 7-14 dnů. Po obdržení nabídky
Štěpánka zpracuje veškerou nabídku do
přehledné tabulky.
Tabulka je nejen barevná a přehledná,
ale hlavně z ní jde vyčíst spoustu zajímavých informací.
Například úroky, dobu ﬁxace úrokové
sazby, informaci o tom, jaké od vás banka
bude pořadovat zajištění, jakou bude
požadovat bonitu, kolik zaplatíte za úvěr
měsíčně, jaký je poplatek bance za služby,
kolik zaplatíte za správu úvěru ročně
a zejména – kolik zaplatíte navíc.
Pak už je to na vás. Sami si vyberete pro
vás to nejoptimálnější řešení, sdělíte ho
svému odbornému poradci a ten pro vás
ve spolupráci s centrálou připraví veškeré
podklady, které budete potřebovat pro
získání úvěru. Ale o tom možná až někdy
příště…
Josefa Novotná
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ČERPAT NEKRÁCENÉ DOTACE NEBO KRÁTIT V BLOKOVÉ VÝJIMCE?
V případě rozhodování o tom, v jakém
režimu a tím i výši možného omezení
bude dotace Zelená úsporám čerpána,
hraje důležitou úlohu i vznik společenství
vlastníků jednotek.
Za dobu své činnosti ve společnosti RCB
o.s., jsem se na jednáních setkal s různými výklady týkajícími se vzniku SVJ
a proto jsem se rozhodl tyto názory uvést
do souladu s právními předpisy.
Právní úprava společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) jako právnické
osoby, která je způsobilá vykonávat práva
a zavazovat se ve všech věcech spojených
se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“),
popřípadě vykonávající činnosti v rozsahu
tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, který slouží
i jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
je uvedena v § 9 až 11 zákona č. 72/1994
Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších
předpisů. Společenství vzniká nezávisle na
vůli vlastníků jednotek při splnění právních
skutečností uvedených v § 9 odst. 3, jak bylo
koncipováno zákonem č. 103/2000 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. července 2000.
Společenství nevzniká běžným způsobem
známým u ostatních právnických osob
soukromého práva. V případě společenství
vlastníků jednotek se nejedná o možnost
založení společnosti s následným zápisem
do obchodního rejstříku. Je potřeba dostát
splnění podmínky jeho vzniku. V případě
společenství není možné založení právnické
osoby na základě dohody, ani členství ve
společenství není projevem vůle vlastníka
jednotky. Vlastník jednotky je ze zákona
členem Společenství vlastníků jednotek.
Ukončení členství ve společenství je možné
pouze pozbytím vlastnického práva k jednotce, případně zánikem společenství.
Společenství vlastníků jednotek vzniká
splněním podmínek daných v § 9 odst. 3.
a dále odst. 4 zákona č. 72/94 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
Společenství vzniká v domě s nejméně
pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou
ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to
dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení
vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné
listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu
z těchto vlastníků. Příslušný katastrální
úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek
o provedení vkladu vlastnictví jednotky do
katastru nemovitostí. Další osoby, které

možnost registrace společenství, které vzniká převodem jednotek vlastněných stavebním bytovým družstvem:

§§§
nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem
než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit
původního vlastníka budovy.
Přičemž pro jednotky vlastněné a převádění
stavebními bytovými družstvy platí v některých případech odkladná podmínka:
Pokud družstvo uvedené v § 24 odst. 1 a 2,
které bylo původním vlastníkem budovy,
nebo družstvo vzniklé vyčleněním z původního družstva podle § 29 plní povinnosti
správce podle § 9 zákona o vlastnictví bytů
platného před účinností tohoto zákona,
vznikne společenství až prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž budou družstvu doručeny
listiny dokládající, že spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil
na méně než jednu čtvrtinu. Do doby
vzniku společenství se použijí ustanovení §
9, 11 a § 15 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů
platná před účinností tohoto zákona.
Společenství se zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného soudem
určeným zvláštním zákonem k vedení
obchodního rejstříku (§ 10); zápis nemá
konstitutivní, ale pouze deklaratorní účinky.
To znamená, že ke vzniku SVJ nedochází až
tímto zápisem, ale zápis pouze osvědčuje
vznik SVJ.
Praxí doposud provozovanou byla ve většině případů registrace (zápis do rejstříku)
společenství, která vznikla převodem bytů
z vlastnictví stavebního bytového družstva
do osobního vlastnictví teprve poté, kdy spoluvlastnický podíl družstva poklesl v souladu
s § 24 na méně než jednu čtvrtinu (odkladná
podmínka).
Výkladem MMR z května 2010 je upřesněna

Pokud k převodu první jednotky v domě ve
vlastnictví stavebního bytového družstva
a vkladu prohlášení vlastníka budovy do
katastru nemovitostí došlo až po 1. červenci
2000, vzniká společenství, i když se jedná
o stavební bytové družstvo, podle § 9 odst.
3, tedy dnem doručení listiny s doložkou
o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí
(nebo jiné listiny, kterou příslušný orgán
osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce),
poslednímu z těchto vlastníků.
To v praxi znamená že, můžete provést
registraci vašeho společenství, aniž by
bylo potřeba čekat na pokles spoluvlastnického podílu stavebního bytového
družstva pod 25%. Přičemž pod pojmem „
poslednímu z těchto vlastníků“ se rozumí
doručení druhému vlastníku jednotky
v domě, kterému bylo doručeno rozhodnutí katastrálního úřadu o převodu bytové jednotky. Připomínám na tomto místě
význam registrace společenství vlastníků
pro možnost čerpání dotačních titulů.
Pokud jste registrovaným společenstvím
vlastníků, máte podstatně větší šanci na
nekrácení výše dotace – čerpání v režimu
de minimis, případně dočasného rámce
až do výše 12 mil. Kč.
V případě, kdy dům chystá obnovu a plní
podmínky možnosti čerpání dotace v programu Zelená úsporám, doporučuji těm, kteří
plní podmínku registrace a nemají zatím
společenství registrováno zahájit akci registrací společenství vlastníků jednotek. Výhoda
tohoto kroku spočívá ve většině případů
v možnosti čerpání dotačního titulu v režimu
de-minimis, případně dočasného rámce a tím
nekrácení výše dotace.
První schůze shromáždění, na které jsou
voleny orgány společenství a schvalovány
stanovy, se musí konat do 60 dnů od vzniku
společenství. Tato první schůze se může
konat jen za přítomnosti notáře, který o jejím
průběhu, volbě a složení orgánů společenství
a schvalování stanov pořídí notářský zápis,
jehož přílohu tvoří schválené stanovy společenství (§ 9 odst. 8). Výbor nebo pověřený
vlastník jsou povinni do 60 dnů po svém
zvolení podat návrh na zápis společenství do
výše uvedeného zvláštního rejstříku
Konkrétní podmínky registrace, stejně tak
jako odbornou pomoc při zakládání, naleznete v případě zájmu, u zástupců RCB.
JUDr. Josef Tesař

Skončete
s šedou,
přejděte
na zelenou,
žlutou ...
Bydlete s RCB

27

I panelové domy
mohou mít nové,
barevné kabáty!
A stejně tak
mohou změnit svou tvář
balkony a lodžie!
EKONOMSERVIS - stavby, a.s.

(komplexní regenerace panelových domů, zateplování,
výstavba lodžií)
Masná 9, 602 00 Brno

EKONOMSERVIS - byty s.r.o.

(developerská společnost, výstavba, prodej a pronájem
bytů)
Masná 9, 602 00 Brno
Tel. + 420 548 130 130 (nabídky, marketing)
+ 420 548 130 131 (ředitel)
+ 420 548 130 133 (účetní)
Fax: + 420 548 130 128
e-mail: info@ekonomservis.com
nebo zakazky@ekonomservis.com

www.revitalizace.eu

www.ekonomservis.com
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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.

EDEN 3000

2. 1. - 30. 12. 2010
Brno - Výstaviště Centrum vzorových domů a Vzorkovna stavebních materiálů
(celoročně, kromě 1. 1., 24. - 26. 12. a 31.12.)

PROSTĚJOVSKÝ VELETRH

7. 5. - 9. 5. 2010
Prostějov - Zimní stadion 1. veletrh stavebnictví, bytového zařízení
a automobilů a regionálních ﬁrem

HOBBY

12. 5. - 16.5.2010
České Budějovice - Výstaviště 19. ročník. Nářadí a zařízení pro hobby
a zahradu, rostliny a semena, stavebnictví, vytápění, klimatizace, ekologie,
komunální a úklidová technika, zařízení a vybavení bytu, domu, potřeby
pro domácnost, elektrické spotřebiče, vaření a kuchyňské potřeby, hračky,
modelářství, potřeby pro sport a volný čas, chovatelství, propagační
a dárkové předměty, textil, oděvy, doplňky.

OPAVSKÝ VELETRH

14.5. - 16.5.2010
Opava - Hala Opava Veletrh stavebnictví, bytového zařízení a automobilů

DŮM A ZAHRADA LIBEREC

20.5. - 23.5.2010
Liberec - Výstaviště 6. ročník prodejní a kontraktační výstavy zaměřené na
úpravu a zařízení interiéru, exteriéru obydlí a potřeby pro zahrádkáře

FRÝDECKO-MÍSTECKÝ VELETRH

21.5. - 23.5.2010
Frýdek-Místek - Víceúčelová sportovní hala Veletrh stavebnictví, bytového
zařízení a automobilů

WATENVI + URBIS INVEST

8. 6. 2010
Brno – Výstaviště Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh
WATENVI se poprvé uskuteční společně s Mezinárodním veletrhem
investičních příležitostí, rozvoje regionů, komunálních technologí a služeb
URBIS INVEST. Vzniká tak platforma pro prezentaci a řešení problematiky
rozvoje podnikání, regionů, měst a obcí s širokou nabídkou technologií,
výrobků a služeb - model odborného „komunálního veletrhu“.

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
• vyhotovení projektové dokumentace dle
konkrétního zadání
• výběrové řízení dodavatele stavby
• právní poradenství při uzavírání smluvních
vztahů
• zajištění stavebního řízení včetně dozoru
stavby
• výběrové řízení ﬁnančního ústavu
• odborné vyhodnocení předložených nabídek
• příprava podkladů potřebných k uzavření
úvěrové smlouvy
• 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
• vyhotovení stanoviska poradenského
střediska
• bezplatné vyhotovení termovizních snímků

Kontakt:
centrumbydleni@revitalizace.eu
www.revitalizace.eu
(Případně kontaktujte naše poradce v blízkosti
vašeho bydliště – viz Tým RCB na straně 29)
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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.

TÝM RCB ZÁPAD

Lucie Chlebcová
regionální ředitelka
region: Středočeský, a Praha
V Hůrkách 2089, 158 00
Praha 5
mobil: 604 260 477
chlebcova@revitalizace.eu
Iveta Grulichová
Odborný poradce
Region: Západočeský
Kollárova 21A
301 00 Plzeň
Mobil: 724 545 284
grulichova@revitalizace.eu
Petra Korábová
vedoucí kanceláře RCB
v Českých Budějovicích
region: Jihočeský
Žižkova tř. 309/12
370 01 České Budějovice
telefon: +420 721 950 297
korabova@revitalizace.eu
Ing. Miloš Vrba
Odborný poradce
Region: Středočeský a Praha
V Hůrkách 2089, Praha 5,
158 00
Mobil: 602 329 649
vrba@revitalizace.eu

Jitka Crháková
odborný poradce
Region: Jižní Čechy,
Pelhřimovsko
Žižkova tř. 309/12
České Budějovice, 370 01
crhakova@revitalizace.eu

TÝM RCB VÝCHOD

Bc. Petr Vojna
regionální ředitel
Region: Morava, Slezsko a
Východní Čechy
Banskobystrická 166
Brno, 621 00
mobil: 777 066 491,
vojna@revitalizace.eu
JUDr. Josef Tesař
Odborný poradce
Region: Vysočina a okresy
Blansko, Brno a Svitavy
Havlíčkova 1015/12
Boskovice, 680 01
Mobil: 725 191 192
tesar@revitalizace.eu
Zdeněk Kopfštein
Odborný poradce
Region: Pardubický, Hradecký
a Šumpersko
mobil: 777 066 491,
info@revitalizace.eu

Ing. Jiří Pokusa
odborný poradce
Region: Zlínský kraj a okres
Hodonín
Čechova 1380, Otrokovice,
765 02
Mobil: 731 062 475
pokusa@revitalizace.eu
Tomáš Špaček
Odborný poradce
Region: Moravskoslezský
mobil: 777 066 491,
info@revitalizace.eu

Ing. Vladimír Elbl
Odborný poradce
Region: Vyškovsko,
Prostějovsko a Olomoucko
mobil: 777 066 491,
info@revitalizace.eu

Mgr. Jan Krejčí
Odborný poradce
Region: Znojemsko, Brněnsko
a Břeclavsko
mobil: 777 066 491,
info@revitalizace.eu

Akce
Regionální centrum bydlení v rámci svých
aktivit provádí i poradenskou činnost
a to semináři pro širší spektrum zájemců
a zároveň i pro vlastníky a nájemníky
jednotek v domech.
Jako člen odborného sdružení CERPAD se
zároveň podílíme na společných odborných
seminářích:

CERPAD KARLOVY VARY
25. 5. 2010

CERPAD ČESKÉ BUDĚJOVICE
8. 6. 2010

CERPAD OLOMOUC
23. 6. 2010

www.revitalizace.eu

PODZIMNÍ CERPAD - OSTRAVA,
LIBEREC, ZLÍN A PRAHA
Ostrava - 21. 9, Liberec - 12. 10,
Zlín 26. 10, Praha 23. 11. 2010

– Odborný seminář Centra pro regeneraci
(nejen) panelových domů určený pro bytová
družstva, SVJ a jiné vlastníky bytových domů.
Je pořádaný ve spolupráci se Státním fondem
životního prostředí, Státním fondem rozvoje
bydlení a Svazem českých a moravských
bytových družstev. Seminář je zaměřený na
problematiku státních dotací určených pro
revitalizaci bytového fondu v panelových
a nepanelových bytových domech. Účast je
bezplatná, místa konání budou upřesněna na:
www.panelcentrum.cz
V případě zájmu nabízíme bytovým družstvům,
společenství vlastníků jednotek, ale např.
i správcům nemovitostí, stavebním ﬁrmám
a bankám zajištění odborného semináře na

základě konkrétního zadání. Seminář je možné
uspořádat i přímo v prostorách domu.
Semináře jsou zajišťovány v rámci smluvního
vztahu se SFRB a SFŽP ( činnost poradenského
a informačního střediska) a proto jsou pro
účastníky i případné zadavatele bezplatné.
ZÍSKEJTE KONKRÉTNÍ INFORMACE PRO
VÁŠ DŮM OD SMLUVNÍHO PORADCE SFRB
A SFŽP ANIŽ VÁS TO FINANČNĚ ZATÍŽÍ.
JAK?
POSTAČÍ VYPLNIT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
– v časopise, případně na
www.revitalizace.eu

KŘÍŽOVKA
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Jakou druhou největší chybu můžete při revitalizaci domu udělat?

Odpověď: Tajenka křížovky
(Zcela největší chybou je v letošním „Zlatém roce dotací“ se do revitalizace vůbec nepustit!)
Přejeme vám příjemné chvíle s naší křížovkou
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Jedinečný
fasádní systém

Prvotřídní zateplení

Baumit Premium
Baumit Open Premium představuje v současné době tu nejlepší dostupnou variantu mezi zateplovacími
systémy. Vyniká vysokou paropropustností všech vrstev tepelněizolačního systému, což přispívá k udržení
příznivého mikroklimatu v interiéru. Ideální celek je dotvořen unikátní samočistící fasádou Nanopor, která
vašemu domu propůjčí dlouhodobě krásný vzhled.
� Fasáda, která nezestárne
� Prodyšné zateplení
� Dokonalá tepelná izolace

www.baumit.cz
www.revitalizace.eu

Nápady s budoucností
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